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ATA DA 11ª 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 março  de 3 

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; Julio Oliveira Torrel e Jussara Barbosa. Havendo número legal de 10 

membros, o presidente declara aberta a sessão. Comunicados da presidente: O sr. 11 

Carlos Henrique Clementino de Almeida abre a reunião comentando as deficiências da 12 

sinalização de emergência. Na falta de energia elétrica não tem luz de emergência. Há 13 

necessidade de compra de blocos autônomos, iguais aos do auditório azul para 14 

sinalização adequada das saídas de emergência e, para isso, é necessário verba. Ele 15 

reforça que é função da Brigada de Incêndio (de acordo com a NBR 23) zelar por todas 16 

as emergências da escola. Quanto a necessidade ideal de extintores do prédio da 17 

administração e biblioteca, que foram vistoriadas por esta gestão da CIPA, para 18 

elaboração do Mapa de Risco da área, o sr. Carlos informa que é preciso ter acesso ao 19 

Projeto Técnico da SEF para verificar as reais necessidades de extintores. O sr. Tom 20 

reforça a necessidade de solicitar à Seção de Infraestrutura o projeto técnico para avaliar 21 

a situação dos extintores. O sr. Carlos sugere que a CIPA encaminhe solicitação de 22 

verba (em torno de R$ 12 - R$ 15 mil) à Assistência Administrativa e Diretoria, com 23 

prioridade, para regularização de sinalização e iluminação de emergência/segurança e 24 

rotas de fuga da administração e biblioteca. O sr Carlos comenta que não um 25 

procedimento racional para compras e que isso atrapalha as funções técnicas. A sra. 26 

Analucia  comenta que há um descompasso pois a Seção de Compras compra tudo e os 27 

usuários compram pouco a pouco. A sra. Sandra informa que foi agendada uma reunião 28 

com a Regiane, técnica de segurança do SESMT para o próximo dia 15 de março, as 29 

10:00h para esclarecimento gerais das atividades da CIPA e,principalmente a elaboração 30 

de Mapas de Riscos. O sr Izaias informa a presença de cupins nas escadas de 31 

emergência. O sr Carlos reforça que a SEF e o SESMT são os responsáveis pelas 32 

questões de segurança e que só o IEE tem o AVCB. Na sequência foram eleitos os 33 

seguintes cipeiros para composição da comissão eleitoral da CIPA Gestão 2019/2020: 34 

Presidente - Sandra Regina Setra; Vice-presidente: Ademilton José de Santana e 35 

Secretário: Izaias Vieira de Cristo. A srs. Sandra lembra a todos que haverá uma reunião 36 
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no próximo dia 20 de março, às 18:00 h, com a direção para discussão, entre outros, o 37 

uso do espaço do Centro Acadêmico (CA). Os cipeiros presentes comentaram sobre 38 

alguns itens a serem trazidos e/ou sugeridos para a próxima gestão da CIPA, para 39 

montagem da SIPAT/2019, como por exemplo: Homenagem aos antigos cipeiros, 40 

apresentação do novo site da CIPA; convidar auditor fiscal (Ervin, Ademilton, Izaias e 41 

Júlio assistiram uma palestra com ele); apresentação dos Mapas  de Riscos já 42 

elaborados; apresentação do teatro do Rogério Pimenta; Oficina Gastronômica; Palestra 43 

sobre finanças pessoais; setembro amarelo - prevenção de suicídio; Projeto Casa Limpa; 44 

Engenheiro de São Carlos que faz palestras motivacionais (verificar se tem direito a 45 

diárias). Temas sugeridos, de acordo com as respostas ao questionário da SIPAT 2018: 46 

Lazer; Inteligência Emocional; Trabalho em Equipe; Comportamento; Relações Humanas; 47 

Incentivo à Atividade Física; Gestão do Tempo. Segunda a sra. Sandra, também membro 48 

do Grêmio da EACH, este gostaria de fazer uma parceria com a CIPA para uma 49 

caminhada e desenvolver camisetas (contatar a Joana, Charles e Carlos do ginásio para 50 

maiores detalhes. Há necessidade também de providenciar brindes (verificar com a 51 

Básica, Cisper, Cafeteria, Lanchonete e Gran Coffee). Contatar, também a srta. Fátima - 52 

biblioteca, o sr.  Kitta - Guarda Universitária, Coral Unati e Coral de Alumínio. Finalizando 53 

a sra. Sandra questiona o que foi feito com a verba da venda da sucata, após o 54 

encaminhamento dessa questão junto a diretoria. Nada mais havendo para tratar, o 55 

senhor Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se presente ata que depois 56 

de lida e aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, Barbosa, 57 

______________________________, primeira secretária, e pelos demais membros 58 

eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   59 
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............................................................            ............................................................. 

   Carlos H. Clementino de Almeida                           Sandra Regina Setra 

                       (Presidente)                                                                        (Vice presidente) 

 

 

 

..............................................................................                      ................................................................................ 

                    Ervin Sriubas Junior                                    Izaias Vieira de Cristo 
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............................................................               ............................................................ 

       Ademilton José de Santana                         Analucia dos Santos Viviani Recine 

 

 

 

............................................................                 .......................................................... 

             Júlio Oliveira Torrel                                                 Jussara Barbosa 

                                                                                                   (1ª secretária) 

 


