
 

 

ATA DA 6ª 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 07 de junho 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; Presentes: Suplentes: Ronailde Braga Guerra, Yuri Estevam Christóforo; Ausentes: 9 
Secretários: Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho; Ausentes: Titulares: Janete da Rocha; 10 
Ausentes: Suplentes: Amarildo Inocêncio, Ederson Pereira Sousa, Wanderley Lucio Del 11 
Santoro Avila; Convidado: Wilson Camilo (SESMT). Havendo número legal de membros, o 12 
presidente declara aberta a sessão. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE: O Sr. Marcos André 13 
inicia a reunião informando que deverá ser feito um levantamento dos mapas de riscos que já 14 
foram feitos para serem discutidos na próxima reunião. O sr. Presidente vai solicitar   ao sr. 15 
Antonio que identifique onde já tem mapa de risco e que ele pode pedir ajuda ao sr. Wilson. O sr. 16 
Ervin vai verificar alteração de equipamentos nos laboratórios. O sr Presidente informa que será 17 
feito um cronograma para elaboração dos mapas de risco na próxima reunião. Quanto ao 18 
rearranjo dos fios, será feito um programa, feito com fotos antes e depois e que será colocado no 19 
site da CIPA. Com relação à indicação de palestrantes para a SIPAT, o sr. Presidente informa 20 
que as palestras devem ser mais pontual sobre segurança e que pretende convidar o engenheiro 21 
de segurança do SESMT. O tema da SIPAT/2016 será Movimento  é Segurança e Saúde. A 22 
Srta. Ronailde sugere englobar na SIPAT temas como Movimentos Sociais, de melhoria 23 
ambiental, motivacional, saúde, comportamental e de relações interpessoais. O sr. Presidente 24 
informa que fará contato com o Prof. Gilberto, da FEARP e com a sra. Lu Medeiros, da área de 25 
comunicações da FEA, para convidá-los para a SIPAT deste ano. O calendário da SIPAT ficou 26 
pré-estabelecido da seguinte forma: dia 05 de setembro às 13:30 horas: apresentação do Coral 27 
da USP e em seguida a palestra do Prof Gilberto e/ou da sra.  Lu. No dia 06 de setembro, às 28 
9h00 horas deverá acontecer 2 palestras e a tarde, a partir das 13:30 horas deverá acontecer 29 
uma atividade prática.O sr. Presidente fará contato com a Paula, responsável pela ginástica 30 
laboral para os funcionários da EACH. Na sequência da reunião o sr. Presidente informa que na 31 
próxima reunião haverá um tour da CIPA, para observar alguns ambientes de trabalho; chamar 32 
os responsáveis pelas áreas visitadas para, juntamente com a CIPA, analisar as prioridades para 33 
melhorias e chamá-los para a próxima reunião CIPA para que as chefias envolvidas na análise 34 
do ambiente de trabalho levem estas propostas  de melhorias para os seus respectivos grupos. 35 
Para este tour da CIPA, deverão ser convidados os srs. Carlos (responsável pela seção de 36 
manutenção) e Ricardo Deveza (responsável pela seção de informática). Na sequência da 37 
reunião o sr. Presidente sugere uma atividade descontraída, pós SIPAT, e propõe uma 38 
“caminhada da CIPA”, em outubro, para a qual deverá convidar pessoas do curso de Educação 39 
Física e Saúde, do Grêmio e os membros da CIPA.PALAVRA DOS MEMBROS: Os assuntos 40 
desta reunião foram esgotados nas Comunicações do Presidente. O sr Presidente finaliza a 41 
reunião e nada mais havendo a tratar deu por encerrados os trabalhos, tendo eu, Jussara 42 
Barbosa _____________________________, lavrado a presente ata que, depois de aprovada 43 
será assinada pelos seus membros.                                                                                                                               44 
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