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7 a. Reunião Ordinária

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Edifício
Principal Ala 2, sala n° 335 do 2ª andar, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo,
teve início a sétima reunião ordinária da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
com a presença de seus integrantes:  Francisco Antônio Brinco; Hercules Ramos Veloso de
Freitas; Adilson Batista Machado; Vidal Moraes Affonso Filho; Luciana Camargo de Deus;
Sybele Guedes de Paulo Groff; Jorge Henrique de Paula Minas; Antônio Sérgio Joaquim e do
Assistente Técnico Operacional do Instituto de Física o Senhor Alexandre Vieira. O Senhor
Presidente iniciou agradecendo aos presentes na reunião, é foi comunicando que até momento
ainda não foi concluído o levantamento de usuários dos edifícios para levantar os números de
pessoas que transitam e assim enviar este levantamento para SESMT – Serviço Especializado
em Engenharia  e  em Medicina  do  Trabalho  para  levantamento  dos  futuros  brigadistas  do
Instituto de Física. Outro comunicado do Senhor Presidente foi que ainda não passaram às
datas  do  curso  de  cipeiros,  ficou  acertado  de  novo  envio  via  email  ao  SESMT para  se
posicionar sobre o curso. Continuando a reunião o Senhor Presidente informou da necessidade
de apresentar  um oficio da CIPA para o Diretor do Instituto de Física sobre a respeito  da
necessidade  de  indicação  de  funcionários  para  representantes  dos  funcionários  e  do
empregador,  junto  aos  Departamentos,  podendo  desta  forma  os  Departamentos  terem uma
representação maior em relação a CIPA do Instituto, O Senhor Presidente pediu ao grupo a
elaboração desse oficio para que desta forma possa enviar este pedido ao Diretor do Instituto.
Continuando a reunião o Senhor Presidente passou a palavra ao Sr. Alexandre Vieira Assistente
Técnico Operacional que informou que todo procedimento de poda das arvores já foi enviado
aos órgãos responsáveis da USP, até momento ainda não se teve retorno desse pedido. Nada
mais  havendo  a  tratar,  o  Senhor  Presidente  da  sessão  Francisco  Antônio  Brinco,  deu  por
encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos. Para constar, eu Adilson Batista Machado
secretariou a reunião e redigi a presente ata, lida e aprovada, que vai assinada pelo Senhor
Presidente o Senhor Francisco Antônio Brinco, e por todos os representantes presentes. 

São Paulo, 14 de março de 2019.                                                       

  

                   
 _________________________                    _______________________________
     Francisco Antônio Brinco                           Hercules Ramos Veloso de Freitas

      Presidente                                                                    Vice-Presidente 
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                                                                                                                       _______________________
__         ________________________________
Antônio Sérgio Joaquim                                                               Adilson Batista Machado

                                                                                                           
     

                                                                                                      Licença Médica
________________________                                               _______________________________   
  Luciana Camargo de Deus                                       Clineu Alonso Carreira    
           

                                                                                                                                  
___________________________                     ________________________________
Jorge Henrique de Paula Minas         Sybele Guedes de Paulo Groff

                                                                                                                      Licença Médica
____________________________          ________________________________
     Vidal Moraes Affonso Filho Paulo Roberto Amaro de Castro

Rua do Matão, n.1371 - CEP 05508-090 - Cidade Universitária,
São Paulo – SP Tel. (11) 3091-7022/7153

C
IP

A
IFU

S
P


	Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, no Edifício Principal Ala 2, sala n° 335 do 2ª andar, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, teve início a sétima reunião ordinária da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), com a presença de seus integrantes: Francisco Antônio Brinco; Hercules Ramos Veloso de Freitas; Adilson Batista Machado; Vidal Moraes Affonso Filho; Luciana Camargo de Deus; Sybele Guedes de Paulo Groff; Jorge Henrique de Paula Minas; Antônio Sérgio Joaquim e do Assistente Técnico Operacional do Instituto de Física o Senhor Alexandre Vieira. O Senhor Presidente iniciou agradecendo aos presentes na reunião, é foi comunicando que até momento ainda não foi concluído o levantamento de usuários dos edifícios para levantar os números de pessoas que transitam e assim enviar este levantamento para SESMT – Serviço Especializado em Engenharia e em Medicina do Trabalho para levantamento dos futuros brigadistas do Instituto de Física. Outro comunicado do Senhor Presidente foi que ainda não passaram às datas do curso de cipeiros, ficou acertado de novo envio via email ao SESMT para se posicionar sobre o curso. Continuando a reunião o Senhor Presidente informou da necessidade de apresentar um oficio da CIPA para o Diretor do Instituto de Física sobre a respeito da necessidade de indicação de funcionários para representantes dos funcionários e do empregador, junto aos Departamentos, podendo desta forma os Departamentos terem uma representação maior em relação a CIPA do Instituto, O Senhor Presidente pediu ao grupo a elaboração desse oficio para que desta forma possa enviar este pedido ao Diretor do Instituto. Continuando a reunião o Senhor Presidente passou a palavra ao Sr. Alexandre Vieira Assistente Técnico Operacional que informou que todo procedimento de poda das arvores já foi enviado aos órgãos responsáveis da USP, até momento ainda não se teve retorno desse pedido. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da sessão Francisco Antônio Brinco, deu por encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos. Para constar, eu Adilson Batista Machado secretariou a reunião e redigi a presente ata, lida e aprovada, que vai assinada pelo Senhor Presidente o Senhor Francisco Antônio Brinco, e por todos os representantes presentes.

