ATA Nº 11/2019-2020
27 de janeiro de 2020
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES DA ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES, realizada ao vigésimo sétimo dia
do mês de janeiro de dois mil e vinte. Participantes: Paulo Roberto Alves (Presidente), Gleide
Ramos da Silva Pires (Vice-presidente), Tatiana Barbosa (secretária), Fábio Quintino dos Santos
(membro) e Maria de Jesus (SESMT). Ausências justificadas: Fábio Aguiar Silva (membro).
Ausências injustificadas: Marçal Sales de Oliveira (membro), Samanta Lessa (Membro),
Leandro Ramos (membro). A reunião teve início às 14h10 (quatorze horas e dez minutos), na sala
de áudio da Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes, onde o Sr. Paulo iniciou os trabalhos
seguindo a pauta do dia. 1) Mapa de Risco: Quanto aos mapas de risco da Escola, praticamente
todos foram atualizados por essa gestão (ainda faltam alguns departamentos), apenas precisando
serem recolocados nas paredes de seus respectivos departamentos. 2) Kit primeiros socorros:
os materiais para compor os kits, ainda não foram comprados, e foram reduzidos para apenas
quatro, sendo: fita adesiva, soro fisiológico, gaze hidrófila, e atadura crepe. Ficou acordado entre
os presentes que os membros da CIPA não farão a compra dos itens e sim os compradores do
setor de compras, devido às dificuldades até então encontradas, como por exemplo, a
documentação dos fornecedores. Ficou acordado também que enviaremos ofício relatando os
fatos ocorridos até então a Assistência Financeira. 3) Eleição para próxima gestão: O processo
de eleição para próxima gestão está em andamento, encerrando–se as inscrições no dia 31 de
janeiro de 2020. Preocupados com o fato de não haver inscritos suficiente, foi delegado ao Sr.
Fábio Quintino conversar com a Sra. Veronica da Comunicação ajudar na divulgação. A Sra.
Maria do SESMT orientou os membros para caso não haja adesão, deverá ocorrer prorrogação
das inscrições por mais sete dias e se mesmo assim não houver adesão, deverá a direção da
Escola tomar providências. 4) Outros: Campanha de Vacinação na ECA: Não há nenhum
andamento ainda. Foi relatado anteriormente que serão tomadas providências a partir de fevereiro
de 2020, no momento estamos aguardando contato com a equipe de enfermagem do UBAS. 5)
Palestras: A Sra. Maria (SESMT) falou da obrigatoriedade, conforme NR5, para a próxima gestão
da CIPA promover palestras sobre DST e AIDS. 6) Data da próxima reunião: Devido ao recesso
de carnaval, mudamos a data da décima segunda reunião ordinária, de vinte e quatro para vinte e
sete de fevereiro de 2020. Nada mais havendo para tratar foi encerrada a reunião às 15h20, tendo
sido lavrada esta Ata, por mim, vice-presidente, Sra. Gleide Ramos da Silva Pires, devendo ser
assinada pelos presentes.
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