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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 08 de abril  de 2019, 3 

às 10 horas, reuniu-se extraordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 4 

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

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

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

Junior;     Izaias Vieira de Cristo e Sandra Regina Setra. Presentes: Suplentes:  Ademilton José 8 

de Santana;Jussara Barbosa. Ausentes: Suplentes:  Analucia dos Santos Viviani Recine  e Julio 9 

Oliveira Torrel. Convidada: Profª Mônica Sanches Yassuda - Diretora EACH. Havendo número 10 

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

Carlos Henrique Clementino de Almeida abre a reunião com o relato da reunião questionando a 12 

Diretora da EACH sobre os relatórios de vistoria realizados por esta gestão da CIPA, nos dias 4 e 13 

11 de fevereiro de 2019 e ela afirmou que estes foram encaminhados para os responsáveis das 14 

áreas envolvidas. A Diretora solicita que a CIPA retorne a estes locais para uma visita de 15 

acompanhamento ao que já foi providenciado. Com relação ao espaço dos alunos, a Diretora 16 

informa que está fazendo uma série de reuniões com os alunos, Comissão de Bem Estar e 17 

Serviço Social, para estabelecer um diálogo com os alunos, pois no espaço reservado para eles, 18 

sabe-se que existe o risco de overdose, comércio ilegal, estupro, etc. A Direção reconhece que 19 

não há espaços adequados para os alunos. Ela comenta também que o Charles - do ginásio - tem 20 

histórico de ocupação dos alunos e gastos com a recuperação de espaços destruídos tais como: 21 

incubadora, CAT e anfiteatro. O atual espaço é pequeno e a escola não quer invadir para troca de 22 

lâmpadas, limpeza e manutenção, mas quer que se cuide do espaço, com regras estabelecidas. 23 

Por isso será oferecido outros espaços para os alunos tais como espaços para as empresas 24 

juniores, espaços com micro-ondas e para o projeto "DURMA" do Prof. Mario Pedrazzoli. A 25 

Diretora enfatiza a importância da CIPA no apontamento de problemas e que dá força à Direção 26 

na busca de soluções. Ainda com relação aos relatórios de vistoria, a Diretora informou que deu 27 

prazo para a Seção de Informática, até o dia 05 de abril, para a retirada de brinquedos 28 

encontrados no local, reforçando que crianças não podem permanecer na escola. O sr. Marcos 29 

André também visitou o local. O sr. Carlos sugeriu também, a divisão da sala, que é grande, para 30 

melhorar as condições de organização e de trabalho.Quanto a mudança de fios e cabos de dados 31 

e rede, instalados de forma inadequada, apontado nos  relatórios de Mapas de Risco da 32 

Administração e Biblioteca, o sr. Carlos acha que essa mudança vai requerer a boa vontade dos 33 

funcionários para mudar e/ou adequar os móveis lembrando, porém que, em alguns casos os fios 34 

estão atravessados na passagem. A sra. Diretora questiona, então, o que fazer para readequar 35 

pessoas e móveis para tornar os ambientes mais seguros. A sra. Sandra lembra o exemplo da 36 

sala do Assistente Acadêmico, onde a passagem para saída da mesa é estreita e o assistente é 37 
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grande, com fiação de cabos de dados e rede atravessado na passagem,o que pode causar 38 

acidente em caso de necessidade de evacuação da sala. O sr. Carlos lembra também da 39 

necessidade de adequação que foi feita na cafeteria do hall dos auditórios, onde foi necessária a 40 

readequação do espaço para adaptação da parte elétrica dentro das normas técnicas, lembrando 41 

ainda que todo histórico dos grandes incêndios está relacionado às instalações elétricas. A srs. 42 

Diretora acrescenta que, segundo a assistência administrativa,  o parque de ar condicionado da 43 

EACH está dentro das normas de segurança. Com relação à queda de raios na escola, a Diretora 44 

informa que houve danos nos equipamentos da Profª Regina Maura, devido à queda de raio no 45 

topo do edifício I1, onde ela tem equipamentos instalados, como também no edifício A1. Segundo 46 

o sr. Carlos o sistema de para-raios da EACH não está adequado. O Instituto de Energia da USP 47 

fará a revisão dos para-raios e laudo técnico e será estendido para toda escola. Segundo o sr. 48 

Carlos, que participou de um workshop no IEE/USP, informa que 99% dos para-raios do Brasil não 49 

funcionam e que a própria estrutura da EACH já é de para-raios, devido sua estrutura metálica, 50 

mas não para pessoas. Ele acrescenta que o AVCB precisa, além de laudo elétrico e de 51 

segurança, o laudo de para-raios. O sr. Carlos informa, também, que está acompanhando a 52 

instalação de DPS - Dispositivo de Proteção contra Surto (de descarga de raios), quando a sra. 53 

Diretora reforça a importância de que todos os equipamentos caros devem ter DPS, devido o 54 

aumento na incidência de raios. Deverá ser feito um projeto para proteção contra raios. A sra. 55 

Sandra questiona a frequência com que deve ser feita a inspeção dos DPS. O sr. Carlos informa 56 

que de março a setembro é o período menos perigoso, pois a incidência de raios é menor, mas 57 

que de setembro a março a inspeção deve ser feita com maior frequência. A sra. Diretoria sinaliza  58 

que esta inspeção devará ser incorporada à rotina da Manutenção. Ela comenta também que está 59 

sendo providenciada a instalação de blocos autônomos nos auditórios, bem como foi feito um 60 

check list das necessidades de bombas e mangueiras. Foi desenvolvido também, juntamente com 61 

o sr. Luciano - chefe da infraestrutura, uma lista de ações para obtenção do AVCB da EACH. O sr. 62 

Carlos lembra que, para isso, a formação da Brigada de Incêndio é prioridade zero, que o 63 

treinamento tem que ser anual, que precisa de um organograma de pessoal, com o envolvimentos 64 

dos líderes e chefes, sendo um problema encontrar pessoas que queiram participar 65 

espontaneamente. Ele sugere que seja montado, juntamente com o SESMT, o plano de Brigada 66 

de Incêndio, com a indicação dos brigadistas e quem é funcionário CLT tem que participar da 67 

prevenção de acidentes e só poderá se recusar quem justificar ter algum problema que o impeça. 68 

Ele reforça também que Brigada de Incêndio não é benefício da escola e sim para as 69 

pessoas.Deverá ser agendada reunião com o SESMT para elaboração da Brigada. O sr. Carlos, 70 

que deixa a CIPA na próxima gestão, se comprometeu a colaborar com a formação da nova 71 

Brigada. Na sequência, ficou acertado com os cipeiros uma nova vistoria, em 11 de abril - às 72 

14:00, nos locais que foram vistoriados, em fevereiro de 2019 e protocolados na diretoria  com os 73 

ofícios Oficio CIPA 001/2019  e Ofício CIPA 002/2019. O resultado dessa vistoria será 74 

encaminhado à Direção. O sr. Júlio informou que na seção de Informática, que é uma das áreas a 75 
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serem vistoriadas, existe uma copa improvisada, que não tem água e que há um grande acúmulo 76 

de lixo descartável. Nada mais havendo para tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião. 77 

Para constar, lavrou-se presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim 78 

Jussara Barbosa, Barbosa, ______________________________, primeira secretária, e pelos 79 

demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   80 
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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) 

 


