
 

 

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 2014/2015. No dia 27 de fevereiro de 2015, às 13h00 horas, reuniu-se 3 

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

Ciências e Humanidades, da USP, no Laboratório de Microscopia, 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, Patrícia Leonel Galdino e Sara de 7 

Souza Lima, os membros suplentes: José Aparecido Requena e Camillo dos Santos Neto. A 8 

falta de José Aparecido Requena foi justificada. Havendo número legal de membros, o Ricardo 9 

Pereira da Silva declarou aberta a sessão. PARTE I – EXPEDIENTE. Item 01 – Comunicações 10 

do Presidente: A Roseli informou que notificou a CIPA por email sobre um serviço de 11 

carregamento manual feito pelo funcionário Isaias/ Manutenção; o Ricardo notificou o setor 12 

responsável. O Ricardo notificou o responsável sobre a realização de dedetização inadequada 13 

do prédio da Administração, ocorrida no meio do expediente de trabalho. PARTE II – ORDEM 14 

DO DIA. Item 1 – Página da CIPA.  O Ricardo irá solicitar a Diretoria que o logo da CIPA fique 15 

em um local de destaque no site da EACH, em verde e de preferência no canto superior. Sara 16 

ficou de conversar com o Antônio/ Sistemas para um possível aumento na capacidade da página 17 

para que fotos sejam carregadas fotos. Todos ficaram incumbidos de verificar a página da CIPA 18 

para sugestão de mudanças. Item 2 – Mapas de riscos. Atendendo a sugestão da Joana, foi 19 

criada uma agenda mensal para elaboração dos mapas de riscos. Inicialmente serão elaborados 20 

mapas de risco da Informática e da Manutenção, toda terça-feira (aproveitando o dia que o 21 

Wilson/SESMT está na EACH), nos períodos matutino e vespertino, respectivamente pelas 22 

duplas Sara e Lígia, e Joana e a Roseli. A Sara e a Joana serão responsáveis por cada setor, 23 

outros interessados poderão também participar da elaboração dos mapas. Patricia, Requena e 24 

Ricardo terminarão o relatório dos mapas de risco dos laboratórios. Item 3 – Pendências do ano 25 

anterior. Em anexo tabela com status da relação das pendências relacionadas no mês anterior. 26 

O relatório de ações da CIPA ano 2014 será finalizado dia 09 de março, contando com a 27 

colaboração de todos os membros da CIPA. O Ricardo entregará o formulário de análise de 28 

acidentes da Jussara, que já está pronto a secretaria da CIPA, a Roseli verificará com a própria 29 

interessada se o CAT foi feito. A Joana preencherá o formulário do prof. Ortiz. O Ricardo 30 

resgatará uma cópia (protocolo) do relatório dos anfiteatros com o recebimento da Diretora. Item 31 

3 – Horário de funcionamento do Serviço de Enfermagem. O Ricardo envirá email a Diretoria 32 

informando que a Enfermagem não deveria ficar fechada depois das 21horas, visto que a escola 33 

funciona até as 23horas. Nada mais havendo a tratar, o Ricardo Pereira da Silva  deu por 34 

encerrados os trabalhos, tendo eu, Lígia Marques, lavrado a presente ata que, depois de 35 



 

 

aprovada será assinada pelos seus membros.                                                                                                                                   36 
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