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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 1 

ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – EACH – DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - GESTÃO 2016/2018. No dia 12 de fevereiro  3 

de 2019, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de 4 

Acidentes (CIPA) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala de 5 

treinamento da biblioteca, sob a presidência do sr. Carlos Henrique Clementino de 6 

Almeida, tendo como 1ª secretária Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Carlos 7 

Henrique Clementino de Almeida; Ervin Sriubas Junior; Izaias Vieira de Cristo e Sandra 8 

Regina Setra.  Presentes: Suplentes:  Ademilton José de Santana, Analucia dos Santos 9 

Viviani Recine e Jussara Barbosa. Ausentes: Suplentes: Julio Oliveira Torrel. Havendo 10 

número legal de membros, o presidente declara aberta a sessão. Comunicados da 11 

presidente: O sr. Carlos Henrique Clementino de Almeida abre a reunião com o 12 

questionamento sobre a hierarquia da CIPA, pois, segundo ele, os relatórios de vistoria 13 

da CIPA 1 (protocolado na diretoria através do ofício CIPA/EACH-001/2019, em 4 de 14 

fevereiro de 2019) e 2 (protocolado na diretoria através do ofício CIPA/EACH-002/2019, 15 

em 11 de fevereiro de 2019) deveriam ter sido encaminhados para as áreas envolvidas e 16 

não diretamente para diretoria. Eu, como secretaria da CIPA, lembrei o presidente que a 17 

decisão de elaboração dos relatórios foi feita na 9ª reunião ordinária da CIPA, sob a 18 

presidência da sra. Sandra Regina Cetra e que a CIPA responde diretamente à direção 19 

da EACH, por isso o encaminhamento foi feito diretamente à ela. A hierarquia da CIPA  20 

será discutida com a diretoria em reunião a ser agendada posteriormente. Quanto a 21 

criação de uma aba no sistema FORCIS, para direcionamento de demandas diretamente 22 

para a prefeitura, ainda não está disponível e, com isso todos os chamados da 23 

Infraestrutura ainda passam pelo pessoal da manutenção. Os serviços de travamento das 24 

janelas da biblioteca foi concluído. Na sequência foi aprovado pelos cipeiros o texto do 25 

ofício a ser encaminhado à diretoria, para convocação de eleição para composição da 26 

CIPA Gestão 2019/2020. Na sequência foi aprovado também o cronograma de eleição 27 

para composição da nova gestão da CIPA. Na sequência o sr. Ervin comenta o e-mail 28 

encaminhado pelo sr. Antonio Geraldo, sobre os problemas de  telhado do bloco didático 29 

para o qual solicita vistorias e providências URGENTES quanto a infiltração / goteiras 30 

constantes presentes no teto (forro, e alvenaria). O local além de ser utilizado para 31 

passagem entre os blocos, possuem grande presença de alunos no local entre as aulas. 32 

O número do chamado no sistema FORCIS é 25773. O sr Carlos informa que está 33 

comprando o material para conserto. Em seguida os cipeiros passaram a discutir a 34 

confecção dos Mapas de Risco. Não ficou definido como os Mapas de Risco serão 35 

fixados. Os Mapas de Risco começaram pelo prédio da Administração e Biblioteca e será 36 
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no dia 14 de fevereiro - quinta-feira às 10:00h. A seguir o sr. Carlos comentou sobra a 37 

necessidade da obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), e que 38 

para isto a Brigada de Incêndio tem que estar atualizada, assim como o Plano de 39 

Contingência, inclusive ele ressalta a importância da participação de alunos. Na 40 

sequência o sr Ervin solicita que seja respondido o e-mail da Fabiana Pioker, de 6 de 41 

fevereiro/19, onde esta solicita a instalação de uma bisnaga de álcool gel ao lado dos 42 

pontos eletrônicos, pois o contato dos dedos de muitas pessoas acaba sendo uma fonte 43 

de transmissão de doenças. Informar a srs Fabiana que a escola não consegue atender 44 

esta reivindicação e sugere o uso de álcool gel individual. Finalizando a sra. Analucia 45 

informa que o problema dos pombos na biblioteca foi resolvido. Nada mais havendo para 46 

tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se presente ata que 47 

depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, Barbosa, 48 

______________________________, primeira secretária, e pelos demais membros 49 

eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   50 
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