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ATA DA 246ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 1 
ACIDENTES (CIPA) – GESTÃO 2014/2015 – DO INSTITUTO DE QUÍMICA DE 2 
SÃO CARLOS (IQSC), DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). Ás oito horas 3 
e trinta e sete minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil e quinze, reuniram-se 4 
na Sala de Reuniões do Edifício Q8, do Instituto de Química de São Carlos/USP, o 5 
Sr. Thiago Abrahão Silva, Presidente da CIPA, os membros, Sr. José Marcelo 6 
Timarco, Sr. Benedito Manoel dos Santos, Sr. André Luiz Tognon, Sra. Nízia Sophia 7 
Mayer Denari, Sra. Yara Jaqueline Kerber Araújo e eu, Ana Lucia Rampazzo da 8 
Costa secretariando os trabalhos da CIPA.. I. EXPEDIENTE. 1. Leitura da Ata da 9 
245ª reunião: O Senhor Presidente realizou a leitura da ata da 245ª reunião. Nada 10 
havendo o que desabonasse, a ata foi aprovada e assinada pelos presentes. 2. 11 
Comunicados do Presidente: a) EPI’s: Sr. Presidente comenta que na mesma 12 
semana fará a solicitação dos materiais junto ao Sistema Mércúrio. b) Q17: o Sr. 13 
Presidente comenta que o Engº Luís Carlos havia agendado horário com a Sra. Ana 14 
Curro, mas a mesma está afastada por licença-maternidade. c) Reforma da Capela: 15 
o Sr. Presidente comenta sobre a necessidade de enviar ao Diretor do IQSC um 16 
ofício para a aquisição de lavadores de gases. c) Limpeza do Lab. De Ensino: a 17 
Sra. Ana Paula comenta que o problema com o animal morto foi solucionado 18 
colocando cimento sobre o mesmo, pois a retirada dele seria de alto risco devido ao 19 
local ser de alta-tensão. d) Telhado do prédio Q8: Sr. Presidente comenta que o 20 
Setor de Manutenção fez os reparos necessários para sanar os problemas com a 21 
infiltração. e) Resíduos biológicos: Sra. Yara comenta que ficou responsável pelos 22 
resíduos biológicos, ela consultou a Sra. Cecília da Prefeitura do Campus, 23 
responsável pela coleta de resíduos biológicos do Campus, que a empresa Vega 24 
Ambiental retira o material e o IQSC não tem a estrutura necessária para o descarte 25 
quando a empresa fizer o recolhimento, comenta que isso atrapalha a coleta, pois as 26 
outras unidades têm container com cadeado, onde são armazenados e a empresa 27 
da Prefeitura de São Carlos faz a retirada, pois a Prefeitura do Campus está com o 28 
espaço lotado. Esse container gera um custo de aproximadamente R$900,00 a 29 
R$1000,00 para a Unidade. Comenta também que o IQSC não está conseguindo 30 
fazer o descarte, pois não foi renovado o contrato com a empresa que retira os 31 
resíduos e envia para incineração, Sra. Yara  solicita que a CIPA envie um ofício à 32 
Sra. Cecília. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a sessão às 33 
nove horas e dez minutos, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Sra. 34 
Ana Lucia Rampazzo da Costa, Secretária da 35 
CIPA,.................................................................................., secretariei, lavrei e editei 36 
a presente ata, que será assinada pelos membros presentes à reunião em que a 37 
mesma for aprovada. 38 


