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ATA DA 7ª 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 2016/2018. No dia 13 de novembro 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: Titulares: Carlos 7 

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

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

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

reunião e informa que a prefeitura faz visitas periódicas para combate da dengue na 13 

EACH. Em seguida o sr. Ervin comenta que a reunião com a Regiane - do SESMT- foi 14 

muito produtiva e que ela explicou como fazer os Mapas de Risco de uma maneira bem 15 

mais simples do que os mapas que foram elaborados pela gestão anterior. Ele sugere 16 

fazer um simulado  dos Mapas de Risco em 2019. Quanto a reunião das CIPAS das 17 

outras unidades da USP e o sindicato foi muito produtiva, segundo os cipeiros que 18 

participaram deste encontro. Na sequência foi discutido a falta de comprometimento e 19 

desmotivação para o trabalho. O sr. Carlos cita o caso da sucata da manutenção que até 20 

a presente data não foi resolvido. Outro problema discutido foi o uso indevido das saídas 21 

e escadas de emergência, como saídas de uso rotineiro de algumas áreas gerando 22 

condições inseguras.O sr. Ervin sugere que se faça um e-mail para a direção e 23 

infraestrutura alertando para essa condição. Quanto ao e-mail da Patrícia (laboratório), 24 

verificar se os materiais armazenados de forma inadequada foram retirados e o vidro 25 

quebrado, cujo pedido para reparo foi feito através do sistema Forcis - chamado nº 22877 26 

pelo laboratório de pesquisa, ainda não foi concertado (novembro/2018). O outro 27 

problema apresentado nesta reunião foi o das lousas do laboratório (que funcionam como 28 

porta dos armários) e não funcionam adequadamente, o sr. Ervin informa que este 29 

problema precisa de novo projeto para solução definitiva do problema. Quanto ao 30 

problema de falta de iluminação no caminho do ginásio à portaria, apontado pelo Caio do 31 

ginásio, e já resolvido, segundo o sr. Marcos André, a CIPA vai  sugerir que se abra um 32 

link específico para prefeitura, dentro do sistema Forcis, para encaminhamento dos 33 

problemas específicos da Prefeitura do Campus Leste.  Nada mais havendo para tratar, a 34 

senhora Presidente encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se presente ata que depois 35 

de lida e aprovada será assinada por mim Jussara Barbosa, Barbosa, 36 
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______________________________, primeira secretária, e pelos demais membros 37 

eleitos pelos servidores e indicados pelo empregador.   38 
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