
 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 1 

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

SÃO PAULO, GESTÃO 2015/2016. No dia 10 de maio de 2016, às 14 horas, reuniu-se 3 

ordinariamente a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Escola de Artes, 4 

Ciências e Humanidades, da USP, na sala  de Concursos e Treinamento, sob a presidência do 5 

senhor Marcos André de Almeida Santos, tendo como 1ª secretária Jussara Barbosa e 2º 6 

secretário Antonio Geraldo F. Silva Filho.  Presentes: Titulares: Marcos André de Almeida 7 

Santos, Ervin Sriubas Junior, Rafael Henrique Biscaro; Presentes: Secretários: Jussara 8 

Barbosa  e  Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho; Presentes: Suplentes: Amarildo Inocêncio, 9 

Ronailde Braga Guerra, Ederson Pereira Sousa, Yuri Estevam Christoforo; Ausentes: Titulares: 10 

Janete da Rocha (férias); Ausentes: Presentes: Suplentes: Wanderley Lucio Del Santoro Avila. 11 

Convidado: Wilson Camilo (SESMT). Havendo número legal de membros, o presidente declara 12 

aberta a sessão. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Sr. Marcos André inicia a reunião 13 

informando que foi feita a troca de posição do respirador entre o bandejão e o I1, de forma a 14 

evitar acidentes. O sr. Wilson informa que foi consultado pelo pessoal do ginásio para saber se o 15 

acidente sofrido pela funcionária Bete precisava ou não do preenchimento do CAT, pois foi 16 

acidente atípico, ou seja, a atividade não era exclusiva para funcionários e foi fora do horário de 17 

expediente. Ele informa ainda que: acidentes no horário de janta não precisa de CAT (horário de 18 

refeição é livre para o servidor); acidente ocorrido quando o funcionário muda o trajeto de ida e 19 

volta não é considerado acidente de trabalho e que já existe jurisprudência com relação a 20 

acidente de trabalho no trajeto. Na sequência foi feita a apresentação do site finalizado, com a 21 

explicação, pela Ronailde, sobre a fonte de informação utilizada. Com relação à exposição dos 22 

fios na graduação, após um dia de chuva atípico, quando houve entrada de água na seção 23 

molhando documentos que estavam no chão, o sr. Ederson nos informou que foram apontados 24 

problemas nos dutos aéreos (totens), falta de organização dos fios e cabos pela seção de 25 

informática. O sr Ederson retirou o excesso de fios e disse que foi encontrado fios atravessados 26 

na seção sem uso. Ele sugeriu passar suporte para juntar até 3 fios (macarrão) para melhorar a 27 

organização. Neste momento o sr. Yuri informa que foi feito uma trabalho na biblioteca para 28 

reduzir o número de cabos e fios. O sr. Ederson informou que fez o trabalho na graduação 29 

dentro das normas e que no totem havia excesso de réguas. A parte elétrica estava OK. Os 30 

funcionários da graduação ficaram surpresos com a quantidade de fios e réguas sem utilização. 31 

O sr. Marcos André vai voltar na graduação, juntamente com o sr. Ederson e o sr. Ricardo 32 

Deveza Chagas para estudar a reorganização dos fio. Os srs. Ederson e Yuri vão trocar ideias 33 

sobre como melhorar a questão dos fios e providenciar ações de melhorias. Eles convocarão 34 

também o sr. Ricardo Deveza Chagas – chefe da seção de informática  e sr. Carlos Henrique 35 



 

 

Clementino de Almeida – chefe da seção de manutenção  - para apoio nestas melhorias. O sr. 36 

Marcos André informa que, como haverá mudança do contrato com a empresa terceirizada 37 

responsável pela limpeza da escola  e que isto significa que haverá diminuição no quadro de 38 

funcionários da limpeza. Ele reforça a ideia do sr. Rafael para que se crie  modelos de aviso 39 

sobre a frequência da limpeza em todas as áreas da EACH. Foi informado também que os casos 40 

de vandalismo na biblioteca são postados no facebook. A sugestão de disponibilização de álcool 41 

gel na EACH é inviável e que a disponibilização de papel higiênico nos banheiros será 42 

modificada. A realização da SIPAT 2016 foi discutida sendo apontada a necessidade de criação 43 

de um título. A SIPAT deverá ocorrer em dois dias somente sendo 05 de setembro, no período 44 

da tarde,  e dia 06 de setembro pela manhã e tarde (com atividade prática neste período). Os 45 

funcionários terceirizados deverão participar. O sr. Rafael sugere um café da manhã com 46 

ginástica laboral e apresentação de teatro motivacional. Para uma palestra motivacional foi 47 

sugerido o nome do sr. Mário Sérgio Cortella, sr. Carnal e Prof Gilberto Shiniashiki. O sr. Yuri 48 

sugere apresentação musical virtual. A srta. Jussara sugere trazer o coral da USP, pois não há 49 

necessidade de pagamento. Foi reforçada ainda a necessidade de reunião com os terceirizados. 50 

Foi comentado sobre o plano de contingência e plano de comunicação.PALAVRA DOS 51 

MEMBROS: Os assuntos desta reunião foram esgotados nas Comunicações do Presidente. O sr 52 

Presidente finaliza a reunião e nada mais havendo a tratar deu por encerrados os trabalhos, 53 

tendo eu, Jussara Barbosa _____________________________, lavrado a presente ata que, 54 

depois de aprovada será assinada pelos seus membros.                                                                                                                               55 
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