
 

 

ATA DE POSSE DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA 1 

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES – EACH – DA 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP - GESTÃO 2018/2019. Ao segundo dia 3 

do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, na sala de reuniões da 4 

diretoria, no Prédio da Administração da EACH, realizou-se a reunião de posse dos 5 

membros da CIPA/EACH para Gestão 2018/2019, conforme estabelecido pela 6 

Portaria MTB nº 3.214., de 08 de junho de 1978. Inicialmente presidida pela senhora 7 

Analucia dos Santos Viviani Recine, que começa a reunião de posse agradecendo o 8 

apoio da direção da EACH durante toda a sua gestão como presidente da comissão 9 

e faz um agradecimento especial aos membros da gestão CIPA 2016/2018: Ela; 10 

Antonio Geraldo Ferreira Silva Filho; Bruno Delfran Pereira; Ervin Sriubas Junior; 11 

Jussara Barbosa, Keyla Dias Amaral Orsatti; Renato Carnaval Cabeço e Yuri 12 

Estevam Christóforo. Em seguida a sra. Analucia dos Santos Viviani Recine 13 

apresenta e dá as boas vindas aos membros eleitos e indicados à nova Comissão 14 

da CIPA gestão 2018/2019 que será formada pelos servidores eleitos: Titulares: 15 

Sandra Regina Setra e Izaias Vieira de Cristo; Suplentes: Analucia dos Santos 16 

Viviani Recine e Ademilton José de Santana e pelos indicados para representantes 17 

do empregador: Titulares: Carlos Henrique Clementino de Almeida e Ervin Sriubas 18 

Junior; Suplentes: Julio Oliveira Torrel e Jussara Barbosa. Presente convidado: 19 

Prof. Dr. Ricardo Uvinha Ricci – Vice-Diretor da EACH. A sra. Presidente passa  20 

palavra ao Prof. Ricardo Uvinha que reconhece a importância da atuação da CIPA e 21 

agradece o trabalho que vem sendo desenvolvido. Neste momento o Prof. Dr. 22 

Ricardo Uvinha indicou o servidor Carlos Henrique Clementino de Almeida para a 23 

Presidência da Comissão, que aceita o desafio. O senhor Vice-Diretor, compartilha 24 

com os presentes o projeto da Escola de desenvolver a "Comunicação" em todas as 25 

instâncias. Ele relata que no dia 26 de abril, reuniu-se com o setor de comunicação 26 

da escola e contaram com a presença do Prof. Dr. Luiz Serrano , Superintendente 27 

de Comunicação da USP. Nesta reunião, eles discutiram formas de melhorar a 28 

comunicação para aproximar professores, funcionários e alunos para as questões 29 

da Escola, inclusive com relação à segurança. Neste sentido, o Vice-Diretor relata 30 

que deu inicio ao envio de boletins periódicos pelas assistências e que este modelo 31 

poderá ser implantado nas demais instâncias, comissões ou grupos, inclusive para a 32 

CIPA. A senhora Analucia expõe ao Vice-Diretor uma preocupação levantada em 33 

sua gestão que é o compromisso de não marcar atividades administrativas para os 34 



 

 

dias da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), 35 

possibilitando a participação de todos os funcionários, pois no último evento tivemos 36 

atividades, como por exemplo, de sindicâncias ocorrendo concomitantemente. 37 

Sobre isso, o professor Ricardo Uvinha pediu que o evento fosse agendado com a 38 

precedência de no mínimo de seis meses, pois há compromissos que são 39 

assumidos com muita antecedência e são difíceis de remarcar. Por fim, o Vice-40 

Diretor coloca-se a disposição da CIPA a curto, médio e longo prazo. Ele despede-41 

se e retira-se da reunião para tratar de outros compromissos agendados. Em 42 

seguida, a senhora Analucia expõe aos presentes o relatório geral da Gestão 43 

2016/2018, onde consta a divisão da Escola em 55 locais a serem visitados 44 

periodicamente, destes locais a atual gestão elaborou o mapa de risco de 19. 45 

Informa aos novos membros que já tem contatos para possíveis palestras e 46 

participações na SIPAT. Repassa também a proposta da Direção de que a CIPA 47 

desenvolva um trabalho conjunto com o Grêmio Recreativo, Esportivo e Cultural da 48 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (GREACH) de motivação e cita a 49 

organização de documentos, reclamações, informações, arquivos e formulários por 50 

meio da ferramenta Google Drive, manifesta o desejo de que a ferramenta seja 51 

mantida e de que prossiga-se com o uso dos formulários, justamente para testá-los 52 

e aprimorá-los. A senhora Analucia relata ainda que a professora Monica Yassuda, 53 

Diretora da Escola, ofereceu a antiga sala do professor Diego Falceta para sediar a 54 

Comissão, a fim de manter o arquivo físico em um único lugar. O senhor Carlos de 55 

Almeida questiona como são encaminhadas as demandas da CIPA e, em resposta, 56 

a senhora Analucia diz que é através de ofícios, contudo os membros presentes 57 

concluem que pode-se manter o procedimento atual mas sugerem a criação de um 58 

campo específico no Fórcis como um meio alternativo. Em seguida, considerando o 59 

tamanho da Unidade, é discutido como fazer tantos mapas de risco, se por trabalho 60 

voluntário de funcionários que já foram membros da CIPA em gestões anteriores e 61 

fizeram o curso do SESMT, se por contratação de empresa terceirizada ou por 62 

parceria com uma escola que possua o curso de Segurança no Trabalho, mas 63 

decidiram que o tema precisa ser melhor discutido e abordado em próximas 64 

reuniões. É mencionado que a CIPA deveria ter um poder de veto, de fechamento e 65 

impedimento de ações consideradas irregulares, mas o seu papel é somente indicar 66 

as irregularidades e por vezes encontra dificuldade em implantar ações na escola, 67 

devido à necessidade de aprovação de outras instâncias e por ser suscetível à 68 



 

 

questões burocráticas, como foi no caso das normas para uso de laboratórios. O 69 

senhor Ervin relata que no Instituto de Química os alunos recebiam um manual de 70 

práticas e procedimentos nos laboratórios e assinavam um termo de ciência. O 71 

senhor Carlos menciona que a Brigada de Incêndio da Escola está vencida. Então a 72 

senhora Analucia deixa a presidência da CIPA 2016/2018 e passa à presidência e a 73 

continuidade dos trabalhos ao senhor Carlos Henrique Clementino de Almeida,  74 

Presidente da Gestão 2018/2019, para suas considerações, eleição do vice-75 

presidente, primeira e segunda secretária, bem como o calendário de reuniões. O 76 

senhor Carlos reconhece que, infelizmente, a burocracia no serviço público impede 77 

a realização dos serviços da maneira mais perfeita, então ele é executado dentro de 78 

suas limitações e, por vezes, os funcionários acabam por assumir os riscos e que 79 

este fato não pode desestimular o trabalho da CIPA. Na sequência o senhor 80 

Presidente solicitou aos representantes dos empregados que indicassem o nome do 81 

Vice-Presidente que, após manifestações, foi indicado o nome da servidora Sandra 82 

Regina Setra, para ocupar o cargo de Vice-Presidente, a srta. Jussara Barbosa  83 

como 1ª secretária e Keyla  Dias Amaral Orsatti, como 2ª secretária, embora não 84 

seja membro da CIPA Gestão 2018/2019. A seguir é discutido o calendário anual e 85 

após sugestões, é aprovado que as reuniões mensais serão realizadas às terças-86 

feiras, sempre as 14h, ficando o calendário assim fixado em: 08.05.2018, 87 

12.06.2018, 10.07.2018, 14.08.2018, 11.09.2018, 09.10.2018, 13.11.2018, 88 

11.12.2018, 08.01.2019, 12.02.2019, 12.03.2019, 09.04.2019. Os membros definem 89 

a agenda da SIPAT para os dias 03 a 06 de setembro de 2018 e discutem 90 

possibilidades para o pleito de verbas, parcerias e patrocínios a fim de conseguir 91 

brindes e premiações para o evento. Além disto, a comissão discutiu estratégias, 92 

como o formulário de sugestão de palestras, e se comprometeu a buscar outras 93 

formas de garantir uma maior participação dos funcionários na SIPAT. Nada mais a 94 

ser tratado o senhor Presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião. 95 

Para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada 96 

por mim Keyla Dias Amaral Orsatti, _____________________________________, 97 

segunda secretária, e pelos demais membros eleitos pelos servidores e indicados 98 

pelo empregador.   99 
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