Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Campus Canoinhas

ATA No 03/2016– 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 Canoinhas centro.
No dia 25 de fevereiro de dois mil e seis, as treze horas e trinta minutos, na
sala B-3 da Universidade do Contestado – Campus Canoinhas, reuniram-se os
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA para
reunião com o setor da manutenção. Estiveram presentes os membros:
Presidente Elizete Langer do Nascimento,Gilmar Luiz Mazurkievicz e Roberto
Reinaldo Fink, e os funcionários da manutenção Bernadete Belloto da Silva,
Cecilia dos Santos Soares Fragoso, Giovana Aparecida Wendt, Jussara
Hartmann Ostwald, Margareth Aparecida Dias, Marta Kriginski de Souza,
Roberto Reinaldo Fink, Roseli Temoteo dos Santos,Terezinha Didick Uliano,
Vanda Mara Trindade langer, Vanderlei da Silva, Veronica Juzak. 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, a maioria dos
funcionários não esta utilizando o calçado fechado devido a ser duro e dar
problema no pé ( sair a pele dos dedos), as luvas de látex são muito frágeis,
rasgam com facilidade, 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 deve ser revisado pela empresa
SESMT. Foi solicitado pelos funcionários da manutenção a aquisição de uma
escada de alumínio que seja mais segura, que seja adquirido mais fitas
adesivas para colocar no piso, pois quando chove fica muito liso e perigoso,
que seja solicitado a UnC, a revisão dos ventiladores das salas de aula, e das
salas administrativas, pois da forma que estão podem vir a ocasionar
acidentes, que no Atêlie de Artes seja colocado um ralo, próximo ao tanque,
pois quando é feito a limpeza nesse local se torna perigoso, devido a água não
escoar, que seja revisto as janelas da sala E-5 proximo a entrada do Atelie de
Artes, pois por ser passagem de pessoas a esse espaço, e ser muito estreito a
passagem podem causar acidentes, como já ocorreu. 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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