
 

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

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

 

Aos quinze dias do mês de março 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, para tratarmos de assuntos 

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

informando que em breve passará por um procedimento cirúrgico e estará afastada das funções por alguns dias, e 

que ela conta com o apoio da equipe para conduzir a organização da semana SIPAT. Na sequência da reunião foi 

colocado em pauta o retorno dos pombos, após o período de aulas remotas. Esse  é um assunto que já fora 

debatido em ocasiões anteriores e que com a pandemia acabou deixado de lado. Outros problemas foram 

levantados como as goteiras, devido as chuvas constantes, em alguma salas do bloco principal. As salas ficam 

totalmente impossibilitadas de se ministrar e assistir aulas devido a quantidade de água que cai do teto. Também 

foi colocado em pauta o problrma que vem ocorrendo em relação a sala de aulas, temos turmas muito grande que 

estão alocadas em salas pequenas e turmas que sofrem divisão estão alocadas em salas frandes, a presidente 

informou que já informou ao diretor e que o mesmo iria tomar providências. Outros pontos relevantes foram 

discutidos como o uso indevido do elevador por alunos que não tem necessidades especiais, atrapalhando quem 

realmente precisa utilizar o elevador. A professora Maria Rosa relatou que ainda não foram trocados as 

identificação dos degraus e que há risco de acidentes, uma vez que, a parte metálica de alguns degraus está 

exposta. Por fim, foi discutido mais uma vez sobre a pilha de descartes no fundo da escola. Houveram relatos de 

professoras do Núcleo Comum, que alunos estava utilizando a pilha de descartes para tentar pular o muro da 

escola. Se faz necessário uma providência urgente para evitar vandalismo e acidentes. Outro assunto que já foi 

também informado é em relação as cadeiras dos laboratórios estão em um estado precário, vários alunos já 

caíram no laboratório de informática, e também em relação a quantidade, pois como estão danificadas e 

continuam no laboratório e não há outras para substituir. 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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