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ATA DA 4ª 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 2018/2019. No dia 25 de abril  de 2019, 3 

às 14 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 treinamento da 5 

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

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

Ervin Sriubas Junior  e Sandra Regina Setra.  Presentes: Suplentes:  Ademilton José de 8 

Santana; Analucia dos Santos Viviani Recine; Julio Oliveira Torrel  e  Jussara Barbosa. Ausentes: 9 

Titulares: Izaias Vieira de Cristo. Convidados: Marcos André de Almeida Santos e Pedro Manoel 10 

dos Santos. Havendo número legal de membros, o presidente declara aberta a sessão. 11 

Comunicados da presidente: O sr. Carlos Henrique Clementino de Almeida abre a reunião 12 

informando que contaremos com a participação, nesta reunião, do sr. Marcos André (a pedido 13 

do mesmo), que valeu-se de seu tempo durante a reunião, para expor as providências 14 

tomadas em relação aos  Ofício CIPA/EACH-007/2018 (questionamento do sr. Caio, via e-15 

mail de 23/01/19) e Ofício CIPA/EACH-002/2019- referente à falta de iluminação na área 16 

externa/Poda de árvores na via. Ofício CIPA/EACH-002/2019: 1) Poda de árvores - Foram 17 

efetuadas podas no 2º semestre de 2018 com objetivo de melhorar a iluminação viária e a 18 

segurança nas cercas limites do Campus. Em situação emergencial, tendo programação para 19 

maio e junho/2019 no aperfeiçoamento dessas ações. 2) Bicicletário na P3 - Foi corrigida de 20 

imediato a iluminação. 3) Buracos na via em frente ao ginásio - Desde 2017 foram tomadas 21 

providências junto a Prefeitura do Campus Oeste para que, em parceria com a Prefeitura 22 

Leste, fosse providenciada a obra de correção registrando que trata-se de obra complexa 23 

envolvendo acompanhamento de engenharia. Programado para final do primeiro semestre e 24 

início do segundo semestre de 2019 obras para resolução do problema. Com relação ao 25 

enlameado escorregadio próximo ao ginásio foram colocadas placas de sinalização (piso 26 

escorregadio) e desvios para minimizar os problemas. Foram ainda providenciados pela 27 

PUSPCL (Prefeitura USP Campus Leste) a limpeza no calçamento, P3 x Ginásio x Ciclo 28 

Básico. Com relação ainda a este problema está em curso uma proposta de melhorias nas 29 

quadras da EACH, o que levará a melhorar o escoamento de água naquela área citada. A 30 

PUSPCL, sempre no início dos semestres, efetua um levantamento na iluminação do Campus 31 

para correção. Foi contratada também pela Prefeitura um serviço de restabelecimento de 32 

iluminação entre o ginásio e o CB, o que vai melhorar aquela região. Com relação aos 33 

problemas apontados no Ofício CIPA/EACH-002/2019: Cavaletes de madeira - trata-se de 34 

equipamentos de segurança para sinalização de eventuais riscos aos usuários. De qualquer  35 

forma  foram  solucionados. Com  relação ao lixo espalhado estamos  (EACH e PUSPCL) 36 
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tomando algumas providências para melhorar o acondicionamento do lixo, evitando que os 37 

animais possam contribuir para a sugidade do Campus. O asfalto com rachaduras foi 38 

respondido no ofício anterior (linha 20 acima).  Os cavaletes metálicos também são 39 

equipamentos de segurança tendo em vista irregularidades nos pisos que podem causar 40 

acidentes e que serão regularizados, no segundo semestre de 2019, com verba recebida pela 41 

PUSPCL. Com relação a queda de árvores, os locais são sempre sinalizados e nem sempre 42 

temos mão de obra para retirada imediata, pois muitas vezes são muitos troncos de grande 43 

porte, necessitando de um tempo maior para remoção. Quanto as placas de tapumes e 44 

morões - entulho: trata-se de material vem sendo utilizado em correções de cercas provisórias 45 

no entorno do Campus; cercas definitivas já estão com providências junto aos Órgãos 46 

Centrais da Universidade e esse material, portanto, não trata-se de entulho, pelo fato de estar 47 

naquele local, pois a PUSOPCL não possui galpão com cobertura. Podemos registrar que o 48 

próprio Laboratório de Valorização de Resíduos (antigo viveiro) vem utilizando vários destes 49 

materiais na melhoria deste laboratório da EACH. O sr. Marcos André registrou, ainda, que, 50 

no seu entender, este material encontra-se de forma organizada. Isso aplica-se também as 51 

fotos (1), (2), (3) 3 (4) do presente ofício. O sr. Marcos André relata que,  a principal atribuição 52 

Prefeitura do Campus Leste, criado em 2016, é o cuidado com as áreas comuns do Campus, 53 

existindo limites definidos diferentemente dos outros Campis  em função das nossas 54 

características e tendo como responsabilidades principais: iluminação pública, viária e de 55 

ligação entre os prédios, calçadas de circulação, sistema viário, áreas verdes e portarias do 56 

Campus . Além disso, ela representa a USP nas questões com as instituições do entorno e 57 

comunidade (Sub - prefeitura - Penha e Ermelino Matarazzo, DAEE, Parque Ecológico do 58 

Tietê, CPTM, Polícia Militar e empresas da região e comunidade local). As políticas de 59 

segurança adotadas no Campus são de responsabilidade da Superintendência de Prevenção 60 

e Proteção Universitária. O sr. Marcos André, que fez parte da 1ª CIPA  da USP, em 1984, 61 

relata os problemas com o lixo, ou melhor, o excesso de lixo produzido na EACH, o que atrai 62 

insetos e animais (quatis principalmente). Ele considera que o descarte de lixo produzido 63 

pelas lanchonetes não é responsabilidade da EACH, e sim de cada estabelecimento, sendo 64 

um dos problemas apontados a colocação de caixas vazias sem estarem desmontada, o que 65 

ocupa muito espaço dentro das lixeiras. Informo ainda que está em andamento  um projeto 66 

com relação ao  lixo comum e reciclável dentro da EACH e PUSPCL, que vai melhorar 67 

bastante esta situação. Com relação aos  materiais espalhado pelo Campus, registrado pela 68 

CIPA, o sr. Marcos André informa que é feito sempre limpeza no Campus para evitarmos a  69 

dengue, informando ainda que temos recebido por parte da Sub - prefeitura da Penha - órgão 70 

fiscalizador - elogios quanto aos cuidados efetuados pela EACH e Prefeitura USP.  71 

Finalizando, o sr. Marcos André informa a existência de processo para as calçadas datado 72 
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inicialmente de 21 de julho de 2016 e recebendo recursos no primeiro semestre de 2019. No 73 

período anterior existia um projeto para iluminação pública de todo o Campus, que não foi 74 

dado andamento em função dos valores dos recursos, mas que no primeiro semestre/2019 75 

estamos providenciando um outro projeto com escopo menor e eficiente no intuito de 76 

obtermos uma melhor iluminação no Campus e entre os prédios. Informa ainda que existe 77 

ainda vários outros expedientes  solicitados e encaminhados aos Órgãos Centrais da USP 78 

que carecem de recursos financeiro e que vai melhorar cada vez mais as condições de 79 

convivência em nosso Campus. Na sequência, o sr. Pedro Manoel dos Santos faz um 80 

comentário sobre o episódio ocorrido no dia 22 de abril, em que um aluno da graduação teve 81 

um começo de infarto. A Profª Rosinha prestou assistência, chamando a guarda universitária 82 

que chamou o SAMU. A Profª Rosinha tirou o aluno da sala de aula e o levou para enfermaria 83 

e em seguida chamou um táxi e o levou para o hospital. A Guarda Universitária não reagiu 84 

bem com a ação da Profª Rosinha. Comentou-se então a necessidade de se criar uma lista 85 

de telefones dos funcionários que trabalham a noite para apoio em casos de necessidade. O 86 

sr. Anderson, que também passou mal e foi socorrido pelo sr. Pedro, foi de Uber para o 87 

hospital. O sr. Ervin reforça que faltam regras claras para prestação de primeiros socorros. 88 

Quanto aos problemas com os extintores apontados pela CIPA no Mapa de Risco do prédio 89 

da administração e biblioteca, a infraestrutura deverá reposicionar, mapear e numerar  os 90 

equipamentos da escola, conforme solicitação encaminhada à diretoria através do Ofício 91 

CIPA 006/2019, encaminhado à diretoria. Com  relação aos EPIs, o sr. Ervin considerou 92 

inadequado o comportamento do funcionário da biblioteca, mediante a recusa de assinar o 93 

termo de compromisso para uso de EPIs, pois não teve treinamento. O sr. Carlos considerou 94 

irrelevante o treinamento ante a preocupação com o uso do EPI. A CIPA poderia fazer um 95 

ofício à direção para contratação de empresa especializada para lavagem dos aventais, que 96 

foi outra reivindicação do mesmo funcionário da biblioteca. No entanto, decidiu-se não adotar 97 

esse procedimento, pois, futuramente, serão utilizados aventais descartáveis. Com relação à 98 

iluminação na área externa do CA dos alunos, dentro da cabana, será feito somente a 99 

instalação de dois refletores na área externa. Finalmente foi comentado sobre a necessidade 100 

de óculos de segurança e a resposta do SESMT, que recomenda o uso de óculos de 101 

sobrepor a ser utilizado juntamente com o óculos de grau do funcionário. Nada mais havendo 102 

para tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se presente ata que 103 

depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, Barbosa, 104 

______________________________, primeira secretária, e pelos demais membros eleitos 105 

pelos servidores e indicados pelo empregador.   106 
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