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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 11 de dezembro 3 

de 2018, às 14 horas, reuniu-se ordinariamente, a Comissão Interna de Prevenção de 4 

Acidentes (CIPA) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, na sala de 5 

treinamento da biblioteca, sob a presidência do sr. Carlos Henrique Clementino de 6 

Almeida, tendo como 1ª secretária Jussara Barbosa. Presentes: Presentes: Titulares: 7 

Carlos Henrique Clementino de Almeida; Ervin Sriubas Junior; Izaias Vieira de Cristo e 8 

Sandra Regina Setra. Presentes: Suplentes:  Analucia dos Santos Viviani Recine  e  9 

Jussara Barbosa;Ausentes: Suplentes:  Ademilton José de Santana e  Julio Oliveira Torrel. 10 

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

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

reunião com a aprovação das atas da 6ª e 7ª reuniões ordinárias da CIPA - Gestão 2018-13 

2019. Em seguida ele nos informa que foi solicitado um link para solicitação de serviços 14 

de responsabilidade da Prefeitura do campus Leste, no sistema Forcis, para facilitar a 15 

identificação do responsável pelos diversos serviços que acontecem na escola.  A sra. 16 

Analucia informa da necessidade de instalação de ar condicionado para a área de 17 

atendimento da biblioteca.  Com relação ao acidente com o funcionário Antonio, que foi 18 

atingido pela janela da área de convivência dos alunos, cujo CAT foi emitido em 5 de 19 

dezembro de 2018, o sr. Carlos informa aos presentes que vai desenvolver um sistema 20 

de proteção para proteger as janelas basculantes que oferecem risco à segurança aos 21 

usuários do edifício I4 e demais áreas da escola. A sra. Sandra informa que há 22 

necessidade de fazer a requisição de materiais solicitados para a CIPA, no sistema 23 

Mercúrio. Ela informa também que houve sobra de verba para aquisição de EPI. 24 

Também, conforme a sra. Sandra, sobre a presença de animais na EACH, assunto este 25 

tratado com um grupo de funcionários e a diretoria, sobre os procedimentos a serem 26 

adotados, quando da presença de animais na escola, em especial cães,o texto feito pela 27 

CIPA será aproveitado e publicado pela diretoria em parceria com a CIPA (vide e-mail de 28 

31 de outubro de 2018). Com relação ao e-mail do cipeiro Ervin, datado de 14 de 29 

novembro de 2018, sobre um pedido de manutenção para colocação de uma nova 30 

tampa, de concreto ou granito, no abrigo de resíduo químico, ao lado da Guarda 31 

Universitária, o sr Carlos informa que esta solicitação está com a Prefeitura e que ele vai 32 

providenciar e que o custo não é elevado. Em seguida foi comentado pelos presentes o 33 

pedido de manutenção feito pelo sr. Antonio Geraldo, através de seu e-mail de 13 de 34 

setembro de 2018, a troca do vidro da porta da Ala 1, também solicitado pela funcionária 35 

Lucimara Vianna (chamado Forcis nº 22877 de 23 de fevereiro de 2018), deverá ser 36 
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verificado o atendimento a esta solicitação pois há informação de que foi consertado e 37 

quebrou novamente. Finalizando, deverá ser verificado com a Nilva, Assistente 38 

Administrativa, se a solicitação do funcionário da Escola Politécnica, Tiago Massakazu 39 

Murakami, brigadista, feita através do e-mail de 23 de novembro de 2018, sobre como foi 40 

elaborado o Plano de Contingência da EACH, que está publicado no site, foi atendida.   41 

Nada mais havendo para tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião. Para constar, 42 

lavrou-se presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim Jussara 43 

Barbosa, Barbosa, ______________________________, primeira secretária, e pelos 44 

demais membros eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   45 
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