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ATA DA 2ª 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 11 de junho 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: Ervin Sriubas Junior e Lucimara Vianna. Ausentes Titulares: 7 

Camilo dos Santos Neto e Izaias Vieira de Cristo. Presentes: Suplentes:  Analucia dos 8 

Santos Viviani Recine e Jussara Barbosa. Ausentes: Suplentes:  Geison Castro da Silveira 9 

Gueller e  Pedro Manoel dos Santos. Havendo número legal de membros, o presidente 10 

declara aberta a sessão. Comunicados do presidente: O sr. Ervin Sriubas Junior abre a 11 

reunião passando a palavra para a sra. Lucimara que enfatiza a importância de que todos as  12 

providências e decisões tomadas pela CIPA sejam claramente informados nas atas para que 13 

outras pessoas que as leem tenham entendimento dos encaminhamentos adotados. Em 14 

seguida a srta Jussara comenta que fez, juntamente com a sra. Roseli Monteiro, vistoria no 15 

recinto destinado a material de limpeza  das empresas terceirizadas, que é compartilhada 16 

com a Cafeteria Sabor Café, que já havia sido notificada sobre a grande quantidade de 17 

caixas, mesas, cadeiras de plásticos, além de desorganização e em desacordo com o 18 

contrato. A Cafeteria foi notificada novamente. O sr. Ervin comentou que neste caso a CIPA 19 

dará apoio se necessário para a solução do problema e que o não cumprimento das normas 20 

estabelecidas a empresa será notificada e multada. O sr. Ervin reforça mais uma vez que é 21 

recomendável que, nos casos de inspeção, como neste caso, sejam feitas sempre com duas 22 

pessoas.Com relação aos e-mails encaminhados à CIPA sobre a questão de um desnível no 23 

hall de entrada (solicitação feita pela Elen - e-mail do dia 23/05/19 e chamado no Forcis nº  24 

26747), a seção de infraestrutura ainda não retornou. Quanto ao e-mail do Samuel Silva 25 

Caetite (de 6 de junho/19) - solicitando a capacidade do hall de entrada, o sr. Ervin informou 26 

que a resposta da seção de infraestrutura foi de limitar a capacidade a 30 pessoas e que vai 27 

enviar à direção um ofício solicitando que a infraestrutura regularize a capacidade das salas 28 

da EACH. A seguir a Jussara informa que já tem a cotação para compra de bottons e cordão 29 

de crachá para os cipeiros e brigadistas e coletes de identificação para cipeiros, cujo valor é 30 

de R$ 1477,40 e que este valor será revisado assim que for definida a quantidade de 31 

brigadistas. A sra. Lucimara comenta que, no SENAI, os coletes dos brigadistas ficam sempre 32 

a disposição para serem utilizados quando necessário. Em seguida, os cipeiros passam a 33 

discutir a elaboração dos Mapas de Riscos. A sra. Lucimara sugere que cada cipeiro faça o 34 

Mapa de Risco do seu prédio e que devemos melhorar o que já temos pronto, verificando-se, 35 

na caixa de e-mail ou processos da CIPA, das gestões anteriores. Ela sugere também que 36 
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quando a CIPA fizer um Mapa de Risco em uma determinada área, a chefia dessa área 37 

deverá ser comunicada com antecedência, via e-mail, a data e horário do levantamento de 38 

informações e deverá ser designado alguém do setor para acompanhar a CIPA. O MAPA DE 39 

RISCO deverá conter também a ROTA DE FUGA. Deverá ser solicitado ao Ademilton um 40 

teste impresso de Mapa de Risco e Rota de Fuga. Deverá também ser recuperado o 41 

esquema de elaboração de Mapa de Risco, elaborado pela sra. Analúcia, na CIPA Gestão 42 

2016/2018. O sr. Ervin vai fazer o levantamento dos Mapas de Riscos existente e informará 43 

aos demais cipeiros os próximos passos para confecção dos mapas. Na sequência, o sr. 44 

Ervin faz um breve relato da reunião com a Profª Mônica - diretora da EACH, em 10 de junho: 45 

Obras na escola para instalação de linha de vida no edifício I1, pintura do ginásio e reforma 46 

da Guarda Universitária, serviços que estão sendo executado pela empresa Brasfort, que foi 47 

contratado pela SEF - Superintendência do Espaço Físico - e cujos funcionários não estão 48 

usando EPIs, conforme observado pelo sr. Pedro e Geison: a direção vai solicitar ao 49 

assistente de infraestrutura que cobre a utilização dos mesmos. A direção vai cobrar, 50 

também, via Prefeitura do Campus Leste e sr. Marcos André, ações da SEF para 51 

cumprimentos das normas de segurança. Quanto a organização da Brigada de Incêndio, para 52 

obtenção do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o sr. Ervin avisa que está 53 

agendada uma reunião com o sr. Wilson Camilo - técnico de segurança do SESMT, para 54 

revisão e atualização da brigada da EACH, cuja última formação tinha 106 componentes. Ele 55 

informa também que o sr. Luciano Picolli será o coordenador da brigada. O sr. Ervin solicita 56 

também  o envio de ofício à seção de infraestrutura, aos cuidados do sr. Luciano, solicitando 57 

a confirmação da quantidade e localização dos extintores do prédio da Administração e 58 

Biblioteca. Com relação aos problemas de desorganização da fiação das redes, a seção de 59 

informática informa que é preciso alterar o layout das salas para melhorar a organização. 60 

Quanto as providências sobre os procedimentos de emergência, solicitado à diretoria pela 61 

CIPA através do Ofício CIPA/EACH-009/2019, de 15 de abril de 2019, ainda na gestão 62 

anterior, a diretora informou ao sr. Ervin que está tentando alterar o procedimento e até 63 

mesmo contratar uma ambulância para atendimento e que deverá ser criado um protocolo 64 

para procedimentos de emergência. O sr. Ervin informou também que os laboratórios deverão 65 

redigir um documento informando os pesquisadores que, em caso de falta de água nos 66 

laboratórios, sem aviso prévio, as atividades deverão ser suspensas. Será instalado limitador 67 

de janela nas janelas do laboratório de ergonomia, a exemplo do que foi feito nas janelas do 68 

centro acadêmico estudantil. Finalizando, a sra. Lucimara encaminhará um e-mail ao SESMT, 69 

solicitando instruções claras sobre os valores da verba  de EPIs, sobre uso e fornecimento de 70 

EPIs para alunos e docentes e verba para EPCs. Nada mais havendo para tratar, o senhor 71 

Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se presente ata que depois de lida e 72 
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aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, Barbosa, 73 

______________________________, primeira secretária, e pelos demais membros eleitos 74 

pelos servidores e indicados pelo empregador.   75 
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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 
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                       Jussara Barbosa                                            Pedro Manoel dos Santos 
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