
 

 

 

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

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

 

Ao oitavo dia dia do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, às nove horas, reuniram-se na sala de 

reunião da direção, a Presidente da CIPA Professora Elaine Perline, os membros atuantes, Professor 

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

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

referentes as ações a serem tomadas pela gestão da unidade escolar em relação ao Protocolo 

Sanitário atualizado para 2022. Foi apresentado aos membros, por meio do material preparado para 

a reunião as novas ações que a unidade escolar deve implantar para a retomada das aulas. Foi 

discutido as ações apresentadas, todas contidas no novo protocolo disponibilizado pelo Centro Paula 

Souza. Nesse momento ficou claro que será providenciado   uma cópia do Novo Protocolo Sanitário e 

colocado na mesa do ponto para que todos tenham acesso, como também sua publicação no NSA. A 

presidente também informou que todas as Atas foram impressas e que as assinaturas devem ser 

realizadas. Foi disponibilizado novamente para todos os membros os materiais como: Plano de 

trabalho da CIPA e o calendário das reuniões para essa gestão 2021/2022.Dadas as orientações e 

sanadas as duvidas a Presidente professora  Elaine perguntou se haveria alguma outra consideração 

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