
 

ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES – CIPA, DA ESCOLA TÉCNICA GETÚLIO VARGAS – GESTÃO 2021/2022.       

 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, às dezessete horas, reuniram-se na  Plataforma Teams, a 

Presidente Elaine Perline, os membros atuantes, Professor Juan Carlos,Professora Patrícia Mendes Fildimaque, 

Professora Marisa Riyuzo, Professora Maria Rosa, Professora Leda Amado, para tratarmos de assuntos 

referentes a ações a serem tomadas pela CIPA no mês subsequente. A Presidente Elaine iniciou a reunião 

informando a data para realização da SIPAT, a qual ficou para segunda semana do mês de maio, tendo inicio no 

dia nove e termino no dia treze de maio/22. Ficou decidido que será realizada online e que na semana de vinte 

cinco a vinte e nove de abril, os membros apresentarão sugestões para as palestras a serem realizadas e também 

os contatos dos palestrantes bem como os temas das palestras, as quais terão os links disponibilizados no NSA. 

Também ficou decidido para esse período a criação do cartaz da SIPAT contendo todas as informações e do 

evento diário, que será disponibilizado no NSA para todos funcionários e professores. Outra informação trazida 

aos membros pela presidente da CIPA, foi o ocorrido na área do curso Técnico em Nutrição, onde a presidente 

relatou que mais uma vez problema com ratos, onde a professora Eliana do curso comunicou que o rato subiu na 

perna de uma aluna e o caos se instalou no momento de sua aula pratica. Esse assunto já foi discutido em outro 

momento pela CIPA, e novamente comunicado ao departamento responsável pela própria professora do curso 

que solicitou ajuda naquele momento. A CIPA pede ao setor responsável que mantenha em dia a desrratização 

do ambiente bem como a remoção do entulho próximo a área de Nutrição que também corrobora para o 

surgimento não somente de ratos e que se torne publico o documento do procedimento da desrratização, 

sugerindo que se coloque uma cópia no próprio setor como também nos locais de maior circulação. Finalizando 

a reunião ainda a Presidente da CIPA comunicou que no dia vinte e seis de abril as quatorze horas teremos a 

visita da Supervisora da CIPA Prof.ª Maria Inês  Benvenuti. A Presidente Elaine perguntou se haveria alguma 

outra consideração a ser discutida, como não houve nenhuma nova manifestação, a reunião foi encerrada. 
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