
 

 

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – 

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

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, às nove horas, reuniram-se na  

ETEC Getúlio Vargas, a Presidente Elaine Perline, os membros atuantes, Professor Juan 

Carlos,Professora Patrícia Mendes Fildimaque, Professora Marisa Riyuzo, Professora Maria Rosa, 

Professora Leda Amado e a funcionária administrativa Elma Suely, para tratarmos de assuntos 

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

iniciou a reunião informando sobre o acompanhamento das requisições feitas pela CIPA nos meses 

anteriores, no que diz respeito ao respeito e cumprimento do Protocolo Sanitário. A Presidente 

informou que conversou com o Diretor de Serviços, Renan Samuel, para que ele tome as ações 

necessárias para o cumprimento das requisições. Há muito a ser verificado, conforme já mencionado 

em reuniões anteriores, como a questão da fiação dos laboratórios de informática, as cadeiras das 

salas de aula. Foi também discutido sobre a pilha de descartes de materiais antigos, que aguardam o 

processo de despatrimonização, a professora Maria Rosa comentou que viu alguns alunos subindo na 

pilha de descartes, em uma tentativa de pular o muro que dá para a rua. Ela ainda mencionou que os 

muros estão sem os arames de proteção, o que facilita este tipo de ação por parte dos alunos. A 

equipe da CIPA irá acionar a Direção para que seja providenciado novos arames de proteção ao 

muro. Também foi mencionado pela Presidente que poucos professores deram retorno a ela, quanto 

ao envio dos Protocolos Sanitários, feitos através do NSA, no início do mês. A equipe cumpriu seu 

papel de divulgação e se coloca a disposição de qualquer professor e funcionário para os devidos 

esclarecimentos quanto a este assunto. Posteriormente, foi discutido sobre a semana SIPAT do ano 

de 2022. Ficou definido que a mesma irá ocorrer durante o mês de maio, após o período de entrega 

de menções e conselhos de classe. Esta decisão foi assim tomada para evitar o que ocorreu nos anos 

anteriores, onde poucos professores participaram por estarem envolvidos com fechamento das 

notas. Serão organizadas palestras e dinâmicas de modo online, a fim de facilitar a participação de 

todos. Foi colocado em pauta a possibilidade de emitir certificado de participação para os 

professores que assistirem os eventos programados, e que este certificado poderia ser utilizado na 

pontuação docente. A ideia será debatida junto ao Diretor Salerno para que seja verificada sua 

viabilidade. A Presidente Elaine perguntou se haveria alguma outra consideração a ser discutida, 

como não houve nenhuma nova manifestação, a reunião foi encerrada. 

 

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2022. 
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