
 

 

ATA DA 7ª 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 05 de julho 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. 6 
Presentes: Titulares: Marcos André de Almeida Santos, Ervin Sriubas Junior, Janete da Rocha, 7 
Rafael Henrique Biscaro; Presentes: Secretários: Jussara Barbosa;Presentes: Suplentes: 8 
Ronailde Braga Guerra, Ederson Pereira Sousa, Yuri Estevam Christoforo; Ausentes: 9 
Secretários: Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho; Ausentes: Presentes: Suplentes: Amarildo 10 
Inocêncio e  Wanderley Lucio Del Santoro Avila; Convidados: Carlos Henrique Clementino de 11 
Almeida (Manutenção), sr. Ricardo Deveza Chagas (Informática) e Wilson Camili (SESMT). 12 
Havendo número legal de membros, o presidente declara aberta a sessão. COMUNICAÇÕES 13 
DO PRESIDENTE: O Sr. Marcos André inicia a reunião solicitando ao sr. Carlos, da 14 
Manutenção, para que se faça uma vistoria em salas com problemas com a fiação para 15 
minimizar riscos de acidentes. O sr. Carlos informa, então, que os totens foram instalados por 16 
ordem da direção anterior e não segundo o projeto elétrico original. Muitas seções, na época, 17 
não aceitaram a instalação dos totens. O sr. Carlos informa que a solução para a fiação, quando 18 
for possível, poderá ser feita. Ele comenta ainda que houve a instalação de armários deslizantes 19 
em algumas seção que prejudicaram o layout original. Tem salas que não tem mais espaço para 20 
melhoria da fiação.O sr. Marcos André informa que será feito trabalho semelhante ao que foi 21 
feito na biblioteca. A CIPA fará visitas em algumas salas, aleatoriamente, informando que deverá 22 
ser preservada a prioridade na execução dos serviços. Ele sugere a possibilidade do engº 23 
Eduardo para ajudar na organização.O sr. Carlos sugere a utilização de organizador de fios. Ele 24 
diz ainda que cabe a cada funcionário colaborar na organização e que alguns deverão contestar 25 
os novos layouts.O sr. Marcos André informa ao sr. Ricardo que a ideia é visitar algumas salas 26 
para ouvir os chefes e este, posteriormente, vai ouvir seus funcionários sobre o que pode ser 27 
feito para a melhoria dos ambientes de trabalho. A decisão será da chefia de cada seção.O sr. 28 
Ricardo informa, então que, para minimizar os riscos, além de avisar os responsáveis pelas 29 
áreas, avisar também a seção de informática para os casos de cabos de informática, pois não é 30 
feita a instalação de pontos de redes “picadinho” A instalação deste tipo de cabo deve ser feita 31 
mediante pregão. Ele informa também que há falta de pontos de rede na EACH.O SR. Marcos 32 
André sugere que se verifique os lugares mais críticos a fim de não se gastar muito recurso. O 33 
sr. Carlos afirma que o excesso de fios instalados nas mesas foi feito sem obedecer  as normas 34 
técnicas e que é preciso maior controle para se ter certeza do que tem que ser feito. O sr. 35 
Marcos André diz que o principal objetivo desta ação é melhorar o que já existe. O sr. Ricardo 36 
informa que, em alguns casos, os cabos de telefones estão ligados na eletricidade mas que 37 
podem ser retirados. O sr. Ederson informa que encontrou mesas com 5 réguas e totens sem 38 
utilização. O sr. Marcos André questiona o sr. Ederson sobre os custos para este tipo de serviço 39 
e ele afirma que é zero. O sr. Marcos André informa que está sendo comprado são fitas 40 
refletivas para sinalizar os auditórios. Este trabalho deverá ficar pronto em julho, nos 3 41 
auditórios. O sr. Ederson informa que todas as escadas de emergência foram sinalizadas. O sr. 42 
Carlos informa que o edifício I1 (Titanic) só tem extintores tipo BC, que não serve para água. Ele 43 
acha também que a Brigada de Incêndio é insuficiente. O sr. Marcos André informa que ETA 44 
sendo feita a rede de hidrantes, mas que a iluminação das escadas de emergência está precária 45 
e que tem postas de segurança sem as barras. Ele pede à manutenção a vistoria da iluminação 46 



 

 

e das barras das escadas de emergência do I1. Ele pede também para o sr. Wilson verificar o 47 
redimensionamento dos extintores da EACH. O sr. Wilson informa que os extintores estão 48 
superdimensionados. O sr. Carlos sugere que o padrão dos extintores sejam unificados pois 49 
existem 3 padrões diferente na EACH. Quanto a Brigada de Incêndio o sr. Wilson informa que 50 
deveria envolver mais ações práticas e não somente cursos. Ele diz também que pode ser 51 
formalizado um pedido de redimensionamento dos extintores, através de ofício para o sr. 52 
Guilherme, do SESMT. O sr. Carlos informa que estão em falta na EACH lâmpadas de incêndio 53 
e de iluminação. O sr.  Marcos André informa que a seção de Eventos deve ser informada sobre 54 
o novo layout de sinalização dos auditórios.Encerrada a participação dos convidados, foi 55 
aprovado pelos demais membros da CIPA-15/16 o tema da SIPAT/16 que é MOVIMENTO + 56 
SEGURANÇA = SAÚDE. O sr. Marcos André informa que haverá a apresentação do plano de 57 
emergência e novo treinamento da Brigada de Incêndio no dia 06 de julho de 2016.o sr. ERvin 58 
ressalta a importância de mais treinamento do plano de emergência pois circulam diariamente na 59 
EACH mais de 5.000 pessoas. Ele pede também que se incluam os telefones da Brigada de 60 
Incêndio bem como o horário de trabalho de cada membro da CIPA 15/16. PALAVRA DOS 61 
MEMBROS: Os assuntos desta reunião foram esgotados nas Comunicações do Presidente. O sr 62 
Presidente finaliza a reunião e nada mais havendo a tratar deu por encerrados os trabalhos, 63 
tendo eu, Jussara Barbosa _____________________________, lavrado a presente ata que, 64 
depois de aprovada será assinada pelos seus membros.                                                                                                                               65 
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