
 

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

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

 

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

sala de reuniões, a Presidente Elaine Perline, os membros atuantes, Juan Carlos, Patrícia Mendes 

Fildimaque, Marisa Riyuzo, Maria Rosa, Leda Amado, Elma Suely e o Diretor da U.E. Salerno para 

tratarmos de assuntos referentes a ações a serem tomadas pela CIPA no mês de Outubro. A 

Presidente Elaine iniciou a reunião informando sobre a posse da nova gestão para o restante deste 

ano e para o próximo. Toda equipe foi reconduzida devido a impossibilidade de se realizar o processo 

eleitoral, que retornará no ano de 2022. Após a divulgação dos membros e suplentes a Presidente 

reforçou que todos terão um papel muito importante a desempenhar na gestão, uma vez que, de 

forma definitiva, o retorno presencial ocorreu. Na sequência, a Presidente mostrou o calendário de 

atividades programadas com as datas de todos os eventos e das reuniões. A equipe foi informada de 

que todas as reuniões deverão ocorrer até no máximo o dia 20 de cada mês e de que no mês de 

fevereiro, haverão duas reuniões, uma referente a janeiro e outra para o próprio mês. Também foi 

definido que a semana SIPAT ocorrerá no mês de Maio, com as atividades presenciais, envolvendo 

palestrantes, serviços e outras modalidades, contemplando os funcionários. Ainda sobre as 

atividades da próxima gestão, a equipe foi informada pela Presidente da necessidade em se fazer a 

atualização dos mapas de risco, ficando ao encargo de cada membro executar a atualização de um 

dos blocos (setores) da escola. A divisão exata, será feita em momento oportuno. A presidente ainda 

informou que todos os membros deverão atuar, ao menos em um dia do mês, para fazer as vistorias 

dos ambientes da escola, como forma de verificar as ações da CIPA. Como última etapa, a Presidente 

Elaine mostrou a resposta que obteve da supervisão da CIPA, sobre a instalação das câmeras com 

microfone, que foram feitas na sala de coordenação e foram pauta de reclamação de coordenadores 

e professores. Durante a sua colocação, o Diretor Salerno justificou a instalação das camêras, no 

entanto, o fato desta instação possuir microfone, configura irregularidade da mesma. 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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