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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES-SSP
 
 
 

 

1. Data: 31/5/2022 (terça-feira). 

2. Pauta: 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIPA - 2022.

3. Local: Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás,
sito à Avenida Anhanguera, 7.364, Setor Aeroviário, CEP 74435-300, Goiânia/GO. Despacho 117/2022
(000027334480).

4. Horário: 14h00 às 15h00.

5. Par�cipantes: 

Geovanna Karla Rocha - Presidente

Robson Leite de Oliveira Xavier- Suplente do Representante.

Wilse Pazchaenco Rodrigues - Suplente de Vice-presidente

Juáris Alves de Souza - Técnico em Segurança do Trabalho - SESMT/SSP

Jeová Mar�ns Ribeiro - Presidente da CIPA- Biênio 2018-2020

6. Ausente:

Maressa Ágatha Honório Quintanilha - Vice-presidente

 

7. Deliberações:

I. Registra-se a 3ª reunião ordinária da CIPA 2022, com os representantes do Empregador e dos
Empregados, sob a presidência da 1ª Tenente Geovanna Karla Rocha, os demais membros �tulares,
suplentes e convidados.

II. A Presidente da CIPA abriu a reunião agradecendo a presença de todos e informando a ausência do
Membro- Maressa Ágatha Honório Quintanilha - Vice-presidente, por mo�vo de convocação
judicial, em seguida apresentou o novo membro da CIPA/SSPGO - Robson Leite de Oliveira Xavier ,
nomeado pela Portaria nº 0525, de 27 de maio de ,  na oportunidade, foi designado pela
Presidente como secretário da CIPA ,nesta data, de acordo com o que faculta o item 5.6.5 da NR 5,
que prevê "para cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designarão o
secretário responsável por redigir a ata." 

III. Iniciada a reunião, após cumprimentos da Sra. Presidente Karla, foi deliberado entre os
par�cipantes que será realizado no dia 01 de junho de 2022, das 08h ás 16h, no pá�o desta
Secretaria, a campanha de vacinação contra a COVID-19 e Influenza ( H1N1) aos servidores da
Pasta, ação promovida pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho – SESMT/SSPGO, com o apoio da Superintendência de Vigilância  em Saúde da Prefeitura
de Goiânia, através da "Van da Vacina".  Ficou definido que as forças de segurança poderão optar
pela solicitação do apoio mencionado, através da Superintendência de Vigilância em Saúde da
Prefeitura de Goiânia, pelo e-mail: divisãodeimunização@gmail.com e
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vigilanciaemsaude@gmail.com, no sen�do de disponibilizar-nos a Unidade Móvel do projeto
"Vacinação", que percorre a Capital em busca a�va de pessoas acima de 12 anos aptas a serem
imunizadas contra  o coronavírus e Influenza.

IV. Ainda, foi deliberado sobre a criação do Programa SSP pela Vida, que consis�rá em campanhas de
conscien�zação aos Servidores da Segurança Pública, que envolvam as cores diversas para chamar
a atenção do Público sobre diferentes assuntos, principalmente sobre a saúde contra doenças (
Evento SEI 000030650683)  .

V. Feito a leitura do Oficio nº 15629/2022/SSP, processo nº 202200016016135, que solicitou apoio
para a realização das ações referente a “Campanha SSP pela Vida, direcionado a Secretaria de
Estado da Saúde, em  comemoração do Dia Mundial do Doador de Sangue, no dia 14 de junho, no
intuito de homenagear os doadores de sangue e conscien�zar os não doadores sobre a
necessidade da doação de sangue. ( Evento SEI 000030648878 ) .

VI. Em seguida, houve a leitura do Calendário Anual de Reuniões da  CIPA/SSP – Biênio 2021/2023,
com a aprovação dos membros ( Evento Sei 000030649163 ).

VII. Por fim, ficaram estabelecidos dois tópicos a serem abordados, na próxima reunião: o envio de
modelo pelo  SESMT/SSP do ques�onário/formulário a ser  encaminhado pelo Gabinete do
Secretário às unidades básicas desta Secretaria, com o intuito de elaboração do Mapa de Risco da
SSP com a par�cipação de todas elas e seus subordinados, momento pelo qual terão oportunidade
em expor os riscos apresentados nas suas unidades �sicas, e a apresentação do Plano de Trabalho
para aprovação.

VIII. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, ROBSON LEITE DE OLIVEIRA XAVIER, nomeado Secretário desta feita, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, encaminha-se assinada digitalmente para a Secretaria Geral da SSPGO
para publicação no site desta Secretaria.

 

Documento assinado eletronicamente por GEOVANNA KARLA ROCHA, Presidente, em
03/06/2022, às 14:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JEOVA MARTINS RIBEIRO, Assessor (a), em
03/06/2022, às 15:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JUARIS ALVES DE SOUZA, Técnico (a) de Segurança
do Trabalho, em 06/06/2022, às 08:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ROBSON LEITE DE OLIVEIRA XAVIER, Assessor
(a), em 06/06/2022, às 09:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WILSE PAZCHENCO RODRIGUES, Assessor (a), em
07/06/2022, às 13:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030645770 e o código CRC D367331C.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030645770&crc=D367331C
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COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES- CIPA/SSPGO 
AVENIDA ANHANGUERA 7364 - Bairro Aeroviário. Goiânia- GO- CEP 74435-300 - (62)3201-

1487.

 

Referência: Processo nº 202200016016451 SEI 000030645770


