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ATA DA 259ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES (CIPA) – GESTÃO 2015/2016 – DO INSTITUTO DE QUÍMICA
DE SÃO CARLOS (IQSC), DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). Ás
oito horas e trinta e cinco minutos do dia 27 de abril de dois mil e dezesseis,
reuniram-se na Sala de Reuniões do Edifício Q8, do Instituto de Química de
São Carlos/USP, o Sr. André Luiz Tognon Presidente da CIPA e os membros,
Sr. Marcio de Paula, a Sra. Ana Paula Garcia Ferreira, o Sr. José Augusto
Fragale Baio, o Sr. Diego Lencione, o Sr. Luiz Antonio Ramos, a Sra. Nízia
Sophia Mayer, e eu, Shirlei Aparecida Mininel secretariando os trabalhos da
CIPA. Esteve presente também na reunião o Sr. Antonio Augusto Baio
(servidor voluntário). I. EXPEDIENTE. 1. Leitura da Ata da 259ª reunião: O
Senhor Presidente realiza a leitura da ata da 259ª reunião e agradece a
presença dos membros. Nada havendo o que desabonasse, a ata foi
aprovada e assinada pelos presentes. 2. Comunicados do Presidente: a)
Brigada de Incêndio: O Sr. Presidente informa que a Sra. Shirlei entrou em
contato com a secretária da Diretoria do IQSC que irá consultar a agenda do
Diretor e entrará em contato para informar o dia para a realização de uma
reunião a fim de se discutir a implementação da Brigada de Incêndio do IQSC.
b) Extintores: O Sr. Presidente informa que os suportes que estão no chão
do Q1 faltam ser colocados, tem dois suportes já colocados, um próximo ao
laboratório do Prof. Benedito e o outro colocado na casa de gás atrás do
laboratório didático, os outros a Sra. Helena (Assistente Administrativa) pediu
pra colocar alguns nas casinhas de gases ao lado do laboratório do Prof. Éder
e próximo ao laboratório da cachaça. Com respeito aos extintores o Sr. Baio
juntamente com o Sr. Presidente da CIPA deram uma volta pelo IQSC para
contar quantos extintores tem para confrontar com o levantamento feito pelos
membros da CIPA que deu 135 extintores, porém quando feito a recarga
foram 146 extintores. c) Máscara de espaço confinado: comunica que está
no aguardo de uma informação formal do Sr. Luis Carlos referente ao ofício
enviado. d) Sinalização nos hidrantes do IQSC: o Sr. Presidente informa
que já foram compradas as tintas e que será feita uma requisição via sistema
para o setor de manutenção. Ocorrências: a) Compra de extintores: A
respeito da compra dos dois extintores para o laboratório da Sra. Anízia no
Campus 2 e também da recarga dos extintores usados para a demonstração
prática dos produtos do IQSC, o Sr. Presidente informa que enviou a
solicitação via mercúrio dia 25 de outubro de 2015, informa também que
entrou em contato com o Sr. Ralf do setor de compras onde o mesmo
informou que o pedido está em processo de cotação. b) Inspeção de pararaios: Referente ao ofício enviado à Diretoria no dia 18 de novembro de 2015,
sobre a inspeção dos para-raios dos prédios do IQSC, a Diretoria encaminhou
o ofício protocolado ao servidor Paulo Beatrice para providências, onde o
mesmo encaminhou para ao Sr. Marcelo do setor de manutenção para ver o
que ele poderia fazer pra resolver esse problema. O Sr. Marcelo informou que
procurou uma empresa terceirizada e está esperando uma visita para emitir

U N I V E R S I D AD E D E S ÃO P AU L O
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA
Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 – Centro – Caixa Postal 780 – CEP:13560-970 – São Carlos - SP

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

um laudo do que será necessário. c) O Sr. Presidente comenta que a Sra.
Wilneide servidora da Biblioteca do IQSC entregou um laudo médico referente
ao problema da perna dela e ela precisa usar elevador para ir até os andares
de cima, só que o mesmo sempre dá problemas, dias depois ela entrou em
contato com o Sr. Presidente que informa que já estão tomando providências
referente a essa ocorrência, a Sra. Wilneide comenta ainda que o IQSC
possuía 2 vagas para deficientes e que uma foi passada para idosos, o Sr.
Presidente informa que já foi resolvido e que incluíram mais uma vaga para
deficientes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a
sessão às nove horas e quarenta e sete minutos, agradecendo a presença de
todos. Para constar, eu, Sra. Shirlei Aparecida Mininel, secretária da
CIPA,............................................................................., secretariei, lavrei e
editei a presente ata, que será assinada pelos membros presentes à reunião
em que a mesma for aprovada.

