Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Campus Canoinhas

ATA No 02/2016– CIPA
Ata da reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, da
Universidade do Contestado – Campus Canoinhas com o setor da manutenção
da UnC em Marcilio Dias.
No dia 24 de fevereiro de dois mil e seis, as quatorze horas, na sala C-1 da
Universidade do Contestado –na unidade de Marcilio Dias, reuniram-se os
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA para
reunião com o setor da manutenção. Estiveram presentes os membros: Ana
Maria de Campos Muller Ribeiro, Eder Gonçalves Padilha, Elizete Langer do
Nascimento, e do setor da manutenção a responsável pelo setor em Marcilio
Dias, Ana Maria de Campos Muller Ribeiro, e os demais funcionários do setor,
Eder Gonçalves Padilha, Isolde David de Lima, José Adilson de Barros, Laércio
José Jungles Martins, Luciane Gonçalves Xavier de Oliveira, Luiz Rogerio
Crestani, Perla Jacobwski Furst, Regiane Muzzo, Rosemeri Teresinha dos
Santos Mohr, Rosilene Aparecida M.Paiter, Silnéia P.Ferreira de Lima, Valdeci
M.N. de Aguiar. A Presidente da Cipa, Sra. Elizete Langer do Nascimento, deu
início a reunião, repassando a todos os presentes que conforme decisão da
reunião do dia 16 de fevereiro de 2016 e relatada na ata 01/2016 da CIPA, foi
solicitado que fizéssemos uma reunião de conscientização com o setor da
manutenção, para que todos tenham mais cuidados dentro das suas
atividades, utilizando os EPI’s necessários, para que não tenhamos acidente de
trabalho na UnC. Foi deixado claro que todos devem estar prevenidos em suas
atividades e que a Direção do Campus já teria realizado varias reuniões nesse
sentido de conscientização, e surgiu por parte dos funcionários da manutenção
presentes, algumas questões a serem revistas: dos uniformes, que no verão, a
camiseta é muito quente e muito fechada no pescoço, a calça também é muito
quente, as luvas de látex são muito frágeis, rasgam com facilidade, e que na
marcenaria o uniforme deveria ser diferenciado, com os EPI’s necessários
neste espaço, devido ao calor e ao pó, e que deveria ser analisado com a
empresa da SESMT (que ainda não temos essa empresa contratada) a
melhoria neste espaço, e os funcionários que atuam no corte de grama
solicitam os EPI’s adequados para a proteção individual, alguns não são
disponibilizados, e tambem os EPI’S para utilizar quando é feito o trabalho de
passar veneno para matar o mato, isto também deve ser revisado pela
empresa SESMT. Foi relado pelos funcionários da manutenção a preocupação
deles, do portão de entrada de Marcilio Dias, que é muito estreito, que os
ônibus e veículos largos, tem dificuldade de entrar, o que pode ocasionar
acidentes. A Presidente repassou que essas questões aqui levantadas, serão
repassadas na próxima reunião da Cipa, e serão repassadas via oficio a FUnC
e a Reitoria.
A seguir foi deixada a palavra livre e, como nada mais havia a tratar, a
Presidente encerrou os trabalhos, foi lavrada a presente ata, que vai ser
assinada por mim, Presidente da Cipa e os demais presentes.
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