
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 1 

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

SÃO PAULO, GESTÃO 2014/2015. No dia 02 de outubro de 2014, às 14 horas, reuniu-se 3 

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

Ciências e Humanidades, da USP, no auditório 6 da biblioteca, sob a presidência do senhor 5 

Ricardo Pereira da Silva , tendo como secretária Lígia Marques.  Presentes os membros 6 

titulares: Ricardo Pereira da Silva, Joana Paula de Barros, Sara de Souza Lima, os membros 7 

suplentes: Camillo dos Santos Neto, José Aparecido Requena e Roseli Monteiro Ferreira Pinto, 8 

e os convidados: Andrea Pedroso, Marcos Andre e Tatiane Milani. A falta de Patrícia Leonel 9 

Galdino foi justificada. Havendo número legal de membros, o  Ricardo Pereira da Silva declarou 10 

aberta a sessão. PARTE I – EXPEDIENTE. Item 01 – Comunicações do Presidente: não houve. 11 

Item 02 - Palavra dos membros: não houve. PARTE II – ORDEM DO DIA. Item 1 – Mapa de 12 

risco. Na Gestão 2011 2012 foram elaborados e pré-analisados pelo Wilson, Técnico de 13 

segurança do SESMT, os Mapas de Riscos da Biblioteca, Laboratórios e antigo CAT. Esses 14 

materiais estão em posse do Armando, SEF, que os disponibilizará e assessorará a Comissão 15 

na elaboração dos Mapas atualizados. Para próxima reunião serão convidados o Técnico e o 16 

Engenheiro do Trabalho da SEF.  Item 2 - Processos anteriores. Os processos das duas últimas 17 

gestões estão com a Joana, demais estão arquivados, devem ser apresentados na próxima 18 

reunião. Item 3 – Identificação da CIPA. Para identificação da CIPA, a comissão optou por 19 

utilizar cordão no crachá verde no lugar de boton, boné branco para ocasiões específicas e 20 

camiseta, seguindo sugestões encaminhadas pela Patrícia Leonel Galdino. Para cada item 21 

deverá ser providenciados dez unidades, para as camisetas, uma no tamanho PP, duas no 22 

tamanho P, três no tamanho M e quatro no tamanho G. Item 4 - Estrutura de trabalho da CIPA. 23 

Marcos André reforçou que a CIPA tem o aval da Diretoria da EACH para tomar ações para 24 

melhora do ambiente de trabalho, em casos eminentes, sem antes precisar de consentimento 25 

prévio. Item 5 - Apresentação da CIPA por e-mail.  A Patrícia enviou um esboço do texto, que 26 

será revisado e reapresentado na próxima reunião. O Camillo foi indicado para atualizar o 27 

documento. Importante salientar que a questão ambiental é extensa, é já existe uma Comissão 28 

especifica para tal, a Comissão Ambiental.  A CIPA deve ter conhecimento do assunto, e ainda 29 

saber com quem buscar maiores informações, mas não é ela a responsável. A CIPA convidará 30 

um representante dos docentes da EACH. E desenvolverá a proposta de fazer reuniões e 31 

palestras mostrando a importância da CIPA dentro da comunidade da EACH, incluindo os 32 

funcionários terceirizados. Item 6 - Carregar arquivos na página da CIPA/ EACH. O Camillo se 33 

responsabilizou atualizar a página da CIPA, alteração dos membros da Comissão e inclusão da 34 

ata da reunião anterior já foi feita. Ele continuará com este trabalho, reordenando as abas, 35 



 

 

verificará a possibilidade de destaque na página inicial da EACH, e de colocar um link para o 36 

facebook, com a opção de carregar maior número de imagens. Item 7 - CAT - Célia/ Biblioteca. 37 

A funcionária Célia, da Biblioteca, sofreu um acidente manuseando um estilete e cortou o dedo. 38 

A Comissão tomou ciência do ocorrido. Em casos de acidente de trabalho a primeira ação a ser 39 

tomada é acionar a Enfermagem, que poderá fazer os primeiros socorros. Para evitar demora na 40 

comunicação, em caso de urgência, a CIPA disponibilizará o telefone de contato da Enfermagem 41 

em diversos pontos da Unidade. A Sara ficou responsável por essa tarefa. Para tomar 42 

conhecimento do preenchimento do CAT, o DP será convidado numa futura reunião. Nada mais 43 

havendo a tratar, o Ricardo Pereira da Silva  deu por encerrados os trabalhos, tendo eu, Lígia 44 

Marques, lavrado a presente ata que, depois de aprovada será assinada pelos seus membros.                                                                                                                                   45 
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