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ATA DA CIPA 

 

 No dia 21 de novembro de 2019 foi realizada a segunda reunião da CIPA, onde 

estavam presentes, Alcir, Gisele e Lilian da CIPA e o Everson do SESMT, foram 

abordados os seguintes assuntos: 

Encaminhamentos da reunião anterior: 

1. Verificação dos extintores de incêndio da sede 

Foi realizada uma verificação dos extintores do prédio pelo membro da CIPA, 

Alcir Cleber e pelo membro do SESMT Everson, para observar o vencimento, 

manômetro, obstrução e avaliação do local dos extintores, essa avaliação foi 

enviada para o João – ASP2 para verificar a necessidade de carregamento dos 

extintores entre outros prosseguimentos. 

 

2. Vistoria dos prédios do estado 

De acordo com a solicitação do governador é realizada, semanalmente, vistoria 

dos prédios do Estado para o controle de arboviroses. Na SUCEN essa verificação é 

realizada semanalmente pelas auxiliares de limpeza, ficou combinado que o membro 

da CIPA, Alcir Cleber irá avaliar as vistorias realizadas pelas auxiliares da limpeza e 

nessa avaliação foi verificado que o ar condicionado do 1º andar – ASP4 acumula agua 

e não está em funcionamento, portanto, será passado essa informação a Claudia, 

coordenadora dessas vistorias para uma possível retirada desse ar condicionado. 

3. Vistoria das janelas 

Foi realizada a vistoria e trocado os vidros e os puxadores. 



 

4. Portas de emergências 

Foi avaliado e será realizado um relatório para ser passado para a Diretoria 

Administrativa. 

5. Porta isca para ratos 

Foi avaliado e será realizado um relatório para ser passado para a Diretoria 

Administrativa. 

 

6. Curso de Mindfulness 

Foi conversado com a diretora da DCV para incluir esse curso nos eventos de 

2020. 

7. Conscientização ambiental 

Foi elaborado cartaz para as pessoas se conscientizarem sobre a utilização de 

canecas e também será verificado junto a prefeitura para colocar contêiner separador 

de material reciclado na frente do prédio. 

8. Palestras de Segurança no Trabalho 

Foi visto um palestrante  que aborda diversos temas sobre segurança do 

trabalho e irá feito uma enquete com os servidores para verificar o assunto de 

maior interesse. 

Será realizada outra enquete para verificar se há servidores com interesse em 

realizar palestra. 

Novos  assuntos: 

1 . Armário da ASP-4 

Será elaborado um relatório para informar um acidente de trabalho onde caiu 

caixa arquivo em cima de uma funcionária. 

 



2. Entulhos acumulados 

Será feito um levantamento do que há no cercado do térreo para futuro 

descarte ou envio ao fundo de solidariedade. 

 

3. Micro-ondas 

 Será feito um levantamento dos micro-ondas do prédio. 

Sem mais. 
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