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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE 1 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 2 

HUMANIDADES – EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - 3 

GESTÃO 2016/2018. No dia 24 de maio de 2018, às 14 horas, reuniu-se 4 

extraordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 5 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala de reuniões da diretoria, 6 

sob a presidência do sr. Carlos Henrique Clementino de Almeida, tendo como 1ª 7 

secretária Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Carlos Henrique Clementino de 8 

Almeida; Izaias Vieira de Cristo e Sandra Regina Setra.Presentes: Suplentes:  9 

Ademilton José de Santana; Analucia dos Santos Viviani Recine; Julio Oliveira Torrel  e  10 

Jussara Barbosa. Ausentes: Titulares: Ervin Sriubas Junior. Havendo número legal de 11 

membros, a presidente declara aberta a sessão. Comunicações do presidente: O 12 

sr. Carlos Henrique Clementino de Almeida abre a reunião solicitando ideias para a 13 

realização da SIPAT/2018, como, por exemplo, o tema. A sra. Analucia sugere a 14 

participação da Profª Michele, com uma palestra de primeiros socorros. Ela lembra 15 

que o atendimento feito pela guarda universitária é precário e que existe uma 16 

preocupação com acidentes nos laboratórios. A sra. Analucia sugere também uma 17 

atividade na SIPAT com a Profª Rose Crepaldi  com o tema  "Jogos e Brincadeiras". 18 

Ela sugere também a participação de um teatro com o grupo do funcionário Rogério 19 

Pimenta, com tema a ser discutido. Quanto ao trabalho na EACH,no período 20 

noturno, a sra. Analucia ressalta que fica sem assistência emergencial para 21 

acidentes. Ela sugere a criação de um grupo no aplicativo Whatsapp, para apoio 22 

entre os funcionários que trabalham à noite e a criação de uma ronda e enfatiza que 23 

os primeiros socorros são extremamente importantes. É necessário a criação e 24 

divulgação de um procedimento para ação em caso de acidentes, além do CAT. 25 

Com relação aos preparativos para a SIPAT/2018, o sr. Carlos ressalta que as 26 

chefias devem entender que todos os funcionários tem que participar da SIPAT. Ele 27 

solicita o envio de um e-mail lembrando que a SIPAT/2018 acontecerá nos dias 03, 28 

04 e 05 de setembro (segunda, terça e quarta-feira) e  que, se for necessário, 29 

convocar uma reunião com a diretoria e assistentes, para solicitar apoio à CIPA 30 

Gestão 2018/2019, para realização da SIPAT. A princípio a programação da 31 

SIPAT/2018 será a seguinte: 03 de setembro,9h00: Café da manhã para entrega 32 

das camisetas (caso consigamos verba) e confraternização dos funcionários. O sr. 33 

Tom - da gráfica, vai fazer um orçamento para confecção de uma faixa de boas 34 
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vindas, a ser colocada no hall da Administração/Biblioteca. A CIPA vai solicitar ajuda 35 

ao sr. Odair - responsável pelo café da manhã dos alunos - para montagem do café 36 

da SIPAT. A sra. Sandra sugere a montagem de uma exposição com os EPI´s, com 37 

o que todos concordam, e terá apoio da sra. Analucia para montagem. A CIPA vai 38 

verificar a possibilidade do apoio das empresas Jrs. da EACH na realização da 39 

SIPAT. Finalizando a reunião, o sr. Carlos comenta que é necessário treinamento a 40 

cada 2 anos para os brigadistas e que a nossa brigada está com a validade vencida. 41 

Nada mais havendo para tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião. Para 42 

constar, lavrou-se  presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por 43 

mim Jussara Barbosa, _____________________________________, primeira 44 

secretária, e pelos demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo 45 

empregador.   46 
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