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ATA DA 12ª 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 09 de abril  de 2019, 3 

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

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

biblioteca, sob a presidência do sr. Carlos Henrique Clementino de Almeida, tendo como 1ª 6 

secretária Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Carlos Henrique Clementino de Almeida; 7 

Ervin Sriubas Junior; Izaias Vieira de Cristo e Sandra Regina Setra. Presentes: Suplentes: 8 

Analucia dos Santos Viviani Recine; Julio Oliveira Torrel e Jussara Barbosa. Ausentes: 9 

Suplentes:  Ademilton José de Santana. Havendo número legal de membros, o presidente 10 

declara aberta a sessão. Comunicados da presidente: O sr. Carlos Henrique Clementino de 11 

Almeida abre a reunião informando da necessidade da CIPA  fazer uma investigação do  12 

acidente com o funcionário Amauri, da Seção de Transportes, juntamente com o chefe da seção, 13 

para esclarecimento do que, de fato, aconteceu, se o mesmo estava usando EPI, qual tarefa, 14 

quem mandou. O sr. Ervin informa que os EPIs (parte do laboratório) estão sendo comprados e 15 

reforça a necessidade do SESMT indicar claramente os EPIs adequados para cada tarefa. Ele 16 

sugere também que se faça um ofício à direção solicitando esclarecimentos mais precisos sobre 17 

os procedimentos oficiais a serem adotados pela comunidade eachiana em caso de acidentes, 18 

pois o pessoal da enfermagem não pode sair do posto para atendimento, o pessoal da guarda 19 

universitária também não pode sair para acompanhar acidentados. Na maioria das vezes os 20 

acidentados são levados pelos próprios colegas para serem atendidos nos hospitais e prontos 21 

socorros da região.Esse problema seria amenizado se houvesse a contratação de bombeiro civil e 22 

uma ambulância à disposição de todos. O problema maior é no período da noite, quando há um 23 

maior número de pessoas circulando, pois o expediente da enfermaria vai até às 19:00 horas e o 24 

turno da noite vai até às 22:40 horas. Reforçar também os acontecimentos recentes na Boate Kiss 25 

(RS), barragem de Brumadinho (MG), Museu (RJ) e alojamento do Flamengo (RJ). Nada mais 26 

havendo para tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se 27 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, 28 

Barbosa, ______________________________, primeira secretária, e pelos demais membros 29 

eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   30 
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............................................................            ............................................................. 

   Carlos H. Clementino de Almeida                           Sandra Regina Setra 

                       (Presidente)                                                                        (Vice presidente) 
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..............................................................................                      ................................................................................ 

                    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) 

 

 

 


