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ATA DA 3ª 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 2016/2018. No dia 28 de junho de 3 

2018, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de 4 

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

reuniões da diretoria, sob a presidência do sr. Carlos Henrique Clementino de Almeida, 6 

tendo como 1ª secretária Jussara Barbosa. Presentes: Titulares: Carlos Henrique 7 

Clementino de  Almeida; Ervin  Sriubas Junior;  Izaias Vieira de Cristo e Sandra Regina Setra;   8 

Presentes: Suplentes:  Analucia dos Santos Viviani Recine e  Jussara Barbosa; Ausentes: 9 

Suplentes:  Ademilton José de Santana e  Julio Oliveira Torrel. Havendo número legal de 10 

membros, a presidente declara aberta a sessão. Comunicações do presidente: O sr. 11 

Carlos Henrique Clementino de Almeida abre a reunião aprovando o texto do e-mail a ser 12 

encaminhado para a diretoria sobre a venda de sucata e o valor arrecadado ser revertido 13 

para realização da SIPAT/2018. Em seguida, o sr. Izaias solicita ação da CIPA pois 14 

presenciou os servidores Odair e Wanderlei, fazendo a troca de lâmpadas na plataforma. 15 

O sr. Odair não tem treinamento para trabalhos em altura (NR35) e nem para trabalhos 16 

com eletricidade (NR10)e não poderia estar executando este serviço.O sr. Renato 17 

Carnaval, que estava presente e ex-cipeiro, também alertou os servidores sobre o 18 

ocorrido. Porém o trabalho não foi interrompido. A CIPA encaminhará comunicado ao 19 

chefe imediato, sr. Marcos André, para esclarecimento. Muitos trabalhos executados na 20 

EACH dependem da perícia de cada servidor e, muitas vezes, as condições da EACH 21 

não são favoráveis à execução dos serviços com segurança e os conhecimentos 22 

adquiridos em treinamento não são aplicados. O sr. Carlos comenta, em seguida que, 23 

devido a uma recente sobrecarga na instalação elétrica da cafeteria, está sendo feita uma 24 

readequação na fiação. A sra. Sandra informa que a Profª Juliana não poderá fazer a 25 

Oficina Gastronômica, com o tema "Comida de Boteco", durante a SIPAT/2018. Com 26 

relação à SIPAT/2018, ainda não foi definido o tema oficial. Com relação ao "Projeto 27 

Casa Limpa", é necessário criar-se um calendário de atividades. A CIPA deverá 28 

encaminhar um e-mail para as Assistências e Chefias e estes divulgarem para os setores 29 

sob suas responsabilidade. Quanto ao PPRA - Programa de Prevenção de Riscos de 30 

Acidentes, a sra. Sandra informa que em novembro de 2017, foi encaminhado à Reitoria 31 

uma solicitação de atualização do último PPRA da EACH, feito em 2016. Foi feito contato 32 

com o sr. Wilson - técnico de segurança que atende a EACH, mas não houve retorno. 33 

Verificou-se também, que a biblioteca não está incluída neste PPRA. A sra. Fernanda, 34 

funcionária da biblioteca, teve uma crise alérgica; foi no HU e solicitou a visita do SESMT 35 

na EACH, mas também não obteve retorno. O sr. Carlos reforça que o SESMT é 36 
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responsável pela elaboração do PPRA. Ele reforça também que os funcionários do 37 

laboratório sabem quais as necessidades de seus EPI's e que a escola fornece os EPIs 38 

adequados a todos. Foi decidido que a CIPA fará um e-mail solicitando a todas as áreas 39 

quais as necessidades de EPI's e EPC's, com base no último PPRA, embora 40 

desatualizado. o sr. Carlos considera que o SESMT está ausente na prestação de apoio 41 

em segurança do trabalho para a EACH. O sr. Ervin sugere que a direção da EACH 42 

formalize, através de ofício, exigindo uma atualização do PPRA para aquisição dos EPI's. 43 

Nada mais havendo para tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião. Para constar, 44 

lavrou-se  presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara 45 

Barbosa, _____________________________________, primeira secretária, e pelos 46 

demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   47 
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