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ATA DA 1ª 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 2019/2020. No dia 14 de maio  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. Ervin Sriubas Junior, tendo como 1ª secretária Jussara 6 

Barbosa. Presentes: Titulares: Camilo dos Santos Neto, Ervin Sriubas Junior, Izaias Vieira 7 

de Cristo e Lucimara Vianna. Suplentes: Analucia dos Santos Viviani Recine, Geison Castro 8 

da Silveira Gueller, Jussara Barbosa e Pedro Manoel dos Santos. Havendo número legal de 9 

membros, o presidente declara aberta a sessão. Comunicados do presidente: O sr. Ervin 10 

Sriubas Junior abre a reunião informando que a instrução da Regiane Rodrigues Rocha - 11 

técnica de Segurança do Trabalho/SESMT, sobre o uso de óculos de segurança de grau é: 12 

"Atualmente recomendamos aquisição de óculos de segurança de sobrepor, para ser utilizado 13 

juntamente com o óculos de grau. /a adaptação é melhor e não demanda receita, prazo para 14 

fabricação individual, etc", conforme e-mail de 24 de abril - 18:33h. A solicitação de óculos de 15 

grau foi feita pelo sr. Amauri Vicente à sra. Sandra Regina Setra - cipeira Gestão 2018/2019, 16 

que encaminhou à Regiane Rodrigues Rocha, do SESMT. O sr Ervin informa também que o 17 

Mapa de Risco do prédio da administração e da biblioteca ainda estão em aprovação pela 18 

diretoria. Em seguida o sr. Pedro informa que durante a manutenção dos extintores nos 19 

laboratórios do Ciclo Básico estes locais ficam sem esses equipamentos. A sra. Lucimara diz 20 

que a empresa deveria deixar extintores reservas durante a manutenção. Em seguida o sr. 21 

Pedro sugere que a compra de EPIs precisa ser melhor programada, mantendo-se os itens de 22 

maior consumo em estoque no almoxarifado, com a ficha para assinatura do funcionário toda 23 

vez que houver necessidade de retirada desses itens e melhor controle de necessidade de 24 

compra, prazo de validade e manutenção de estoque mínimo. Com isso teríamos melhor 25 

definição de necessidade de estoque mínimo, evitar o desabastecimento, evitar o estoque 26 

paralelo nas seções e redução de gastos. Sugere-se convidar o pessoal de compras para a 27 

próxima reunião da CIPA.  Em seguida a sra. Lucimara questiona se a verba disponível na 28 

EACH para compra de EPIs, também pode ser utilizada para compra de EPCs. Por exemplo, 29 

no laboratório de química há necessidade de se demarcar o chão em 1 m² na área do 30 

chuveiro; O sr. Geison questiona de onde vem essa verba e se há verba para compra 31 

emergencial de EPI. A sra. Lucimara sugere que se faça um documento para ampla 32 

divulgação sobre o uso e aquisição de EPIs. É importante que todo funcionário saiba que é 33 

possível a compra de EPI e deve ficar atento ao prazo de solicitação Sugere-se que deveria 34 

haver curso de segurança em laboratório para todos os usuários destes ambientes, além de 35 

verificar a possibilidade de alunos e professores receberem EPIs.Deveria ser elaborado e 36 
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afixado um documento em cada laboratório, sobre regras de segurança. A CIPA deveria pedir 37 

a direção que reforce junto aos professores o uso de roupas adequadas dentro dos 38 

laboratórios. Deveria solicitar ajuda às COCs, que tem cursos com aulas em laboratórios, a 39 

divulgar esse procedimento. Verificar junto à Procuradoria Geral se o fornecimento de EPI 40 

para alunos e professores é de responsabilidade da escola. A necessidade de EPIs nos 41 

laboratórios didáticos é menor do que para os laboratórios de pesquisa. Deverá ser 42 

encaminhado ofício da direção às COCs e CPQ e em seguida para o CTA e Congregação 43 

para que a conscientização de boas práticas seja implantada.O sr. Geison comenta da 44 

necessidade de atualização do PPRA da EACH uma vez que a versão de 2011 está mais 45 

completa que a versão 2016. A sra. Analucia comenta o recente caso sobre uso de EPIs 46 

ocorrido na biblioteca em que alguns funcionários se recusaram a assinar o termo de 47 

responsabilidade por falta de treinamento para utilização de EPIs. Ela informa também que já 48 

está agendado para julho o treinamento do SESMT para os funcionários da biblioteca. 49 

Destaca-se que a função do cipeiro é intervir em situações de risco eminente e que as 50 

abordagens devem ser feitas sempre com a presença de duas pessoas. Dando início a 51 

organização da SIPAT/2019, o sr. Ervin sugere que se aproveite as sugestões enviadas à 52 

CIPA/2018/2019. A sra. Analucia informa que já temos alguns livros para brindes. O sr. Carlos 53 

vai tentar conseguir alguns vale-brindes no Bar da Linguiça e no restaurante Castelucci de 54 

Guarulhos. A SIPAT será realizada nos dias 3, 4 e 5 de setembro/2019. Deverá ser 55 

organizada uma Oficina Gastronômica nesta semana. Foi sugerido o nome do Prof Antonio 56 

Takao, para uma palestra sobre ergonomia e o da Profª Michele para uma palestra sobre 57 

primeiros socorros. Sugeriu-se também uma palestra sobre os riscos da presença de animais 58 

no campus, pela Secretaria do Meio Ambiente. Deverá ser feita uma apresentação do site da 59 

CIPA. Nada mais havendo para tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião. Para constar, 60 

lavrou-se presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara 61 

Barbosa, Barbosa, ______________________________, primeira secretária, e pelos demais 62 

membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   63 
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....................................................................................                 ....................................................................................... 

                Ervin Sriubas Junior                                             Lucimara Vianna 

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

            Camilo dos Santos Neto                                       Izaias Vieira de Cristo 
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................................................................            .............................................................. 

   Analucia dos Santos Viviani Recine                     Geison Castro da Silveira Gueller 

                  (2ª secretária) 

 

 

 

 

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

                       Jussara Barbosa                                            Pedro Manoel dos Santos 

                      (1ª secretária) 

 

 

 

 

 


