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ATA DA CIPA 

 No dia 9 de outubro de 2019 foi realizada a primeira reunião da CIPA, onde 

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

abordados os seguintes assuntos: 

1. Agendadas as datas das próximas reuniões 

As próximas reuniões foram agendadas, conforme seguintes datas: 

 11/11/2019 

 09/12/2019 

 13/01/2019 

 10/02/2019 

 09/03/2019 

 13/04/2019 

 11/05/2019 

 08/06/2019 

 13/07/2019 

 10/08/2019 

 14/09/2019 

 12/10/2019 

 

2. Verificação dos extintores de incêndio da sede 

Serão realizados 3 tipos de vistoria: 

a. uma vistoria mensal realizada pelo membro da CIPA, Alcir Cleber, que realizará 

de acordo com a orientação do SESMT. 



b. Verificar a necessidade de carregamento dos extintores, caso necessário, a 

SUCEN deverá contratar uma empresa para carregamento. 

c. Vistoria para verificação do manômetro. 

 

3. 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 

passar para a DCV. 

4. Vistoria das janelas 

Algumas janelas do prédio da sede estão com vidros e puxadores quebrados, o 

membro Alcir Cleber irá observar todas as janelas e descrever qual necessita de 

reparo. 

5. Portas de emergências 

Deverão ser avaliadas para um funcionamento correto e solicitar orçamento de 

peças para manutenção das portas e aproveitando também e verificar a necessidade 

de manutenção das escadas de fuga, conforme solicitado no PPRA. 

6. Porta isca para ratos 

Serão verificados todos os porta Iscas para os ratos, observando se ainda há 

iscas e se estão dentro da validade. 

7. Curso de Mindfulness 

De acordo com a avaliação dos exames periódicos, a idade predominante dos 

servidores da sede e o momento de tensão que vive a instituição, foi cogitado a 

realização de um curso de Mindfulness – Atenção Plena, importante para diminuir o 

estresse e ansiedade no trabalho, auxiliar no foco e concentração e realização de uma 

atividade mais produtiva, além da auxiliar a lidar melhor com as emoções, 

pensamentos e dores físicas. 



 

8. Conscientização ambiental 

Essa gestão da CIPA terá também o compromisso de promover a 

conscientização ambiental, como a não utilização de copos descartáveis, reciclagem de 

lixo etc.  

9. Palestras de Segurança no Trabalho 

Verificar com os servidores sobre o interesse de divulgarem os trabalhos 

realizados relacionados ao bem-estar e segurança do trabalhador. 

Sem mais. 
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