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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO 1 

DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – 2 

EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - GESTÃO 2016/2018. No 3 

dia 14 de março de 2017, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão 4 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Escola de Artes, Ciências e 5 

Humanidades, da USP, na sala  de treinamento da biblioteca, sob a presidência 6 

da senhora Analucia dos Santos Viviani Recine, tendo como 1ª secretária 7 

Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Analucia dos Santos Viviane Recine; 8 

Ervin Sriubas Junior;  Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho e Jussara Barbosa. 9 

Presentes: Suplentes: Keyla Dias Amaral Orsatti; Renato Carnaval Cabeço. 10 

Ausentes: Suplentes: Bruno Delfran Pereira ;Yuri Estevam Christóforo.  11 

Havendo número legal de membros, a presidente declara aberta a sessão. 12 

EXPEDIENTE. A sra.  Analucia dos Santos Viviane Revine, abre a reunião 13 

colocando as atas da 1ª e 2ª reuniões em aprovação, tendo sido estas atas 14 

aprovadas.Ela comenta que as lixeiras serão trocadas por lixeiras com tampa 15 

rígida. Ela informa também que estão sendo colocados tapetes antiderrapantes 16 

nos banheiros do ginásio. Em seguida ela faz comentários sobre o cartaz de 17 

ocorrências para acionamento da Guarda Universitária e este é aprovado pelos 18 

membros da CIPA – GESTÃO 2016/2018, presentes. Dando continuidade  aos 19 

trabalhos da CIPA nesta reunião, fica aprovada a palestra com o Profº Drº Ricardo 20 

Uvinha, do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, com o tema: A 21 

importância do lazer na saúde do trabalhador”, que será realizada no dia 12 de 22 

abril de 2017, às 14:00h, no Auditório Verde, com duração de 40 min, 23 

aproximadamente. A divulgação desta palestra, que abre o início dos trabalhos da 24 

SIPAT 2017, deverá ser divulgada no site da EACH, nas listas de funcionários e 25 

no facebook. A divulgação desta palestra terá início no dia 30 de março de 2017. 26 

Com relação à SIPAT 2017, a sra. Analucia informa que convidará o funcionário 27 

Rogério, para a próxima reunião da CIPA, pois o mesmo fará uma apresentação 28 

na SIPAT 2017. Neste momento os membros presentes passam a discutir o 29 

combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, no campus, quando 30 

o sr. Antonio  informa que os funcionários da prefeitura do Campus Butantã, vêm 31 
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na escola 1 (um) dia na 1ª semana de cada mês, para ajudar no combate aos 32 

focos do mosquito transmissor da dengue. O sr. Antonio informa, também, que foi 33 

encontrado foco de dengue no ginásio e na seção de apoio aos docentes. A 34 

EACH recebeu uma denúncia de foco de dengue na Estação Ciência, mas nada 35 

foi constatado e, por isso, será dada baixa na denúncia. Na sequência, o sr. 36 

Renato informa que devem ser colocadas placas indicativas de Rotas de Fuga e, 37 

que o sr. Luciano – infra-estrutura – será convidado para a próxima reunião da 38 

CIPA, para maiores informações sobre este assunto. O sr. Renato fará, também, 39 

uma relação de onde estão os extintores de incêndio e se todos estão 40 

identificados. Quanto os Mapas de Risco que estão sendo atualizados, em 41 

especial os Mapas de Risco dos shafts do edifício A2, o sr. Erwin informa que a 42 

SEF já recomendou que deve ser retirado todo e qualquer material, deixando os 43 

shafts livres e desempedidos, para os serviços de manutenção. Nada mais a ser 44 

tratado a senhora Presidente  encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se a 45 

presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara 46 

Barbosa, _____________________________________, primeira secretária, e 47 

pelos demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   48 
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