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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE 1 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 2 

HUMANIDADES – EACH – DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - 3 

GESTÃO 2016/2018. No dia 18 de agosto de 2017, às 14 horas, reuniu-se 4 

extraordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 5 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala  de treinamento da 6 

biblioteca, sob a presidência da senhora Analúcia dos Santos Viviani Recine, 7 

tendo como secretária Keyla Dias Amaral Orsatti. Presentes: Titulares: Analúcia 8 

dos Santos Viviane Recine e Ervin Sriubas Junior. Ausentes: Titulares:  Antonio 9 

Geraldo Ferreira Silva Filho e Jussara Barbosa. Presentes: Suplentes: Bruno 10 

Delfran Pereira, Renato Carnaval Cabeço e Keyla Dias Amaral Orsatti. Ausentes: 11 

Suplentes: Yuri Estevam Christóforo. Havendo número legal de membros, a 12 

presidente declara aberta a sessão. EXPEDIENTE. 1. SIPAT 2017: A sra.  13 

Analúcia dos Santos Viviane Recine abre a reunião com a atualização sobre os 14 

preparativos da SIPAT 2017. 1) Situação dos computadores: o sr. Bruno informa 15 

foram instalados os "drivers" nos computadores que serão sorteados e que um 16 

deles não funcionou o leitor de cartão de memória e a câmara "Webcan". Os 17 

membros decidem sortear os computadores bons inicialmente e informar ao 18 

ultimo sorteado as restrições do equipamento. 2) Coral: falta a informação de 19 

quantas pessoas virão e os nomes. 3) Básica Alimentação: é necessário definir a 20 

data da entrega. Com relação ao armazenamento, será feita uma consulta ao 21 

setor de eventos sobre a possibilidade de armazenar no depósito atrás do palco 22 

do Anfiteatro. 4) Café CAOC: assim que a comissão obtiver a quantidade e nomes 23 

dos integrantes do Coral, a lista deverá ser encaminhada ao Sr. Marcelino. 5) 24 

Empresa GA Jr.: precisa-se definir o tempo de apresentação. 6) Empresa Arcelor 25 

Mittal: a sra. Analúcia se compromete a elaborar um mini currículo da palestrante 26 

sra. Fabiana Lima Gonçalves Nicoletti que tratará sobre "os 5S". 7) Supermercado 27 

Rossi: permanece-se aguardando retorno sobre o patrocínio. Paralelamente, a sra 28 

Analúcia entrou em contato com outro mercado e os srs. Ervin e Bruno 29 

conversarão com as Assistências para verificar a possibilidade de que os 30 

assistentes e/ou os funcionários pudessem contribuir com recursos pessoais para 31 
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a realização do "Coffee break". 8) Camisetas: as medidas de todos os 32 

funcionários foram tomadas e é aguardado somente a liberação do pedido de 33 

compras. Se autorizado, elas também serão armazenadas no depósito atrás do 34 

palco do Anfiteatro. 9) Teatro Unati: a apresentação está confirmada. 10) Brindes: 35 

para sorteio temos: os notebooks, camisetas da corrida realizada no ano passado, 36 

camisetas personalizadas da SIPAT 2017, canecas, bolinhos, 20 (vinte) 37 

caricaturas, 10 (dez) almoços do Bar do Linguiça. A proposta é que após a 38 

palestra dos 5S seja feito o sorteio das caricaturas e os demais sorteios sejam 39 

divididos entre os dois dias. 11) Convite: O convite à direção e à prefeitura da 40 

Escola já foi feito. 12) A empresa Viseo, que fará exames de vista e sorteará 41 

descontos de 50% na compra de produtos durante a SIPAT, fez algumas 42 

solicitações por e-mail e a possibilidade de disponibilizar um local sem iluminação 43 

será verificada pela sra. Analúcia no setor de eventos. 12) Programação: será 44 

feito um folheto com a programação e, por sugestão do sr. Renato, será exibida 45 

no datashow a programação completa durante a retirada das camisetas no dia 46 

04/09. A sra. Analúcia se dispôs a elaborar a apresentação e a redigir um roteiro 47 

para o mestre de cerimônias. Serão enviados 03 e-mails informativos aos 48 

funcionários. Comunicações: A sra. Analúcia comunica que conversou com a 49 

Direção sobre o encaminhamento do documento "50 Medidas de Segurança para 50 

os Laboratórios" e foi solicitado o direcionamento do documento ao sr. Jefferson, 51 

chefe dos laboratórios. É consensual a ideia de que estas medidas somente terão 52 

resultado no longo prazo, então a CIPA irá encaminhar ao chefe dos laboratórios 53 

e acompanhar a evolução da implantação das regras inicialmente aplicadas nos 54 

laboratórios didáticos. Havendo a necessidade, posteriormente a CIPA poderá 55 

entrar em contato com os coordenadores dos cursos que utilizam os laboratórios 56 

para uma conscientização dos docentes. Comunica também que encaminhou ao 57 

SESMT um questionamento sobre o Programa de Prevenção de Riscos 58 

Ambientais (PPRA) mediante solicitação do Sr. Kellington, funcionário que 59 

trabalha nos laboratórios. Nada mais havendo a ser tratado,  a  senhora 60 

Presidente  encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que depois 61 

de lida e aprovada será assinada por mim Keyla Dias Amaral Orsatti 62 
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________________________________, segunda secretária, e pelos demais 63 

membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   64 

 

Membros Titulares – Gestão 2016/2018 
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