
 

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

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

 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, às nove horas, reuniram-se na sala de 

reuniões, a Presidente Elaine Perline, os membros atuantes, Professor Juan Carlos,Professora Patrícia 

Mendes Fildimaque, Professora Marisa Riyuzo, Professora Maria Rosa, Professora Leda Amado, a 

funcionária administrativa Elma Suely e o Diretor da U.E. Professor Salerno para tratarmos de 

assuntos referentes a ações a serem tomadas pela CIPA no mês de Novembro. A Presidente Elaine 

iniciou a reunião informando sobre a divisão das equipes para atualização dos Mapas de Risco da 

U.E. Os professores farão os mapas de acordo com a divisão de blocos da escola, trabalhando, em 

alguns casos, em duplas devido à complexidade do prédio. Na sequência, a Presidente Elaine, junto 

com a professora Maria Rosa, mencionaram sobre as condições impróprias existentes no mezanino 

do bloco C. No local, a circulação de ar é muito limitada, devido as janelas serem antigas, além disso, 

o forro do teto está caindo, devido ao tempo. Segundo o Diretor Salerno, um representante da 

engenharia do CPS já está ciente das reformas necessárias para adequação das salas. Segundo o 

próprio Diretor, haveria necessidade de interdição das salas de aula, porém, a falta de local para 

alocar as turmas inviabiliza esta situação. Na continuidade da reunião, a equipe comentou sobre o 

acidente, sem vítimas, ocorrido no dia anterior, com o tombamento do andaime da reforma. 

Felizmente não havia nenhum funcionário em cima do andaime, no momento do acidente. O 

professor Juan informou que logo após o ocorrido foi até a secretaria para verificar se havia alguma 

ocorrência, uma vez que o andaime escorou no vidro e quebrou parte dele. Alguns estilhaços ficaram 

espalhados pelo departamento, mas também não houveram vítimas, nem ferimentos. Na secretaria, 

os funcionários relataram incômodo com o barulho excessivo e que o problema de vazamento de 

esgoto permanece, nos canos que passam pelo setor. A presidente da CIPA professora Elaine sugeriu 

ao Diretor da U.E Professor Salerno que verificasse junto a empresa que está realizando a reforma a 

colocação do “véu” utilizado nas construções para evitar que estilhaços de concreto adentre os 

setores. Por fim, o Diretor solicitou que os itens discutidos em reunião, sejam colocados em um 

relatório para que ele possa cobrar uma tomada de decisão junto ao CPS, no que diz respeito ao 

fornecimento de verbas. A Presidente professora  Elaine perguntou se todos concordam com o Plano 

de Trabalho da CIPA do exercício de 2021/2022 apresentado e enviado para apreciação e sugestão 

de todos os membros e direção, não havendo nada acrescentar, o Plano de Trabalho está aprovado e 

será encaminhado junto a Supervisão da CIPA, a presidente perguntou se haveria alguma outra 

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