
 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

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

 

Aos vinte quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte dois, às oito horas, reuniram-se na  sala de reunião da 

Direção a Presidente da CIPA Professora Elaine Aparecida Perline, os membros atuantes, Professor Juan 

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

Leda Amado e o Diretor Professor Evaristo, para tratarmos de assuntos referentes a ações a serem tomadas pela 

CIPA no mês subsequente. A Presidente Elaine iniciou a reunião informando a solicitação da Supervisora da 

CIPA Prof.ª Maria Inês  Benvenuti os comprovantes da realização da SIPAT, a qual teve inicio no dia nove e 

termino no dia treze de maio/22. A Presidente informou que enviou a Progranação da Semana SIPAT, o convite, 

a Faixa, os cartazes comunicando a palestra do dia, como também o print diário da comunicação feita no NSA. 

Em seguida informou que conforme o solicitado em reuniões anteriores está sendo realizado a separação do 

material para baixa do patrimônio das carteiras que estão numa área próximo aos laboratórios de nutrição. O 

Diretor, Professor Evaristo informou que precisa ser retirado pela escola e que nesse momento está verificando 

como realizar, pois não há verba para esse serviço. A Presidente sugeriu que se faça uma reunião com APM para 

verificar a possibilidade de ter pais que tenham ou trabalham em Transportadoras, o Diretor informou que 

também está em contato com a Professora Fabiana, pois o esposo dela trabalha em uma empresa que possue 

caminhões e está verificando essa possibilidade, porém ainda informou que ficará a parte das madeiras para ser 

retirada. A professora Maria Rosa sugeriu que a escola entre em contato com a prefeitura regional do Ipiranga 

para solicitar o caminhão do CATABAGULHO para que a retirada das madeiras seja realizada. A Presidente 

dando sequencia a reunião colocou a necessidade da retirada da mesa do pátio que os alunos colocam em frente 

ao hidrante e do lado da porta do restaurante da cantina da escola e também de dois bancos de madeiras 

atrapalhando a circulação das pessoas. A Presidente comunicou a ocorrência da desratização e solicitou que seja 

colocado nos quadros de aviso um comunicado com o nome da empresa, data do ocorrido, produto utilizado e 

prazo de vencimento. Solicitou ainda que seja colocado a fita antiderrapante nas escadas e informou também que 

a cadeira de rodas que fica no corredor principal das diretorias, foi consertada.O diretor informou que o 

vazamento de gás que houve na área de Nutrição já foi sanado. A Presidente informou que está havendo 

afastamento de alunos por COVID, os mesmos tem enviado mensagem comunicando e os próprios alunos da 

sala também, porém não há por parte da Secretaria Academica nenhum comunicado referente aos casos, 

solicitando assim que esses dados sejam informados a CIPA, bem como os afastamentos de professores por parte 

do Departamento Pessoal. Finalizando a reunião a Presidente da CIPA comunica a vunerabilidade dos 

professores diante de atitudes de alguns alunos e solicita ao Diretor uma revisão na logística dos corredores. 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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