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A.  Informes Gerais:

Conforme socializadas por e-mail com os demais membros da CPA local, as pautas da

reunião seguem abaixo:

a) Leitura e Discussão do Novo Regimento da CPA;

b) Proposta de cronograma para as próximas reuniões (pauta incluída após envio do

e-mail);

c) O que ocorrer.

 

B. Ordem do dia 

1. Item

Ao dia 31 de maio de 2021, às 14h, iniciou-se a reunião da CPA local do IF Baiano Campus Serrinha.

Conforme e-mail enviado no dia 26 de maio de 2021, a reunião foi convocada em face da necessidade

de discu r a minuta do novo Regimento da CPA. Após o envio do e-mail, a presidente da CPA local viu a

necessidade em incluir, entre as pautas, a proposta de cronograma para as próximas reuniões. Após o



início da reunião, foi dado um tempo de 40 minutos. Findado esse tempo, os demais membros da CPA

não compareceram, possivelmente devido a choques de horários e sobrecarga de a vidades. Portanto,

sem o quórum mínimo para a realização da reunião, esta foi finalizada às 14h40. As contribuições para

a minuta, a serem levadas para reunião com a CPA Central serão, portanto, individuais da presidente da

CPA local. Quanto ao cronograma de reuniões, as sugestões de datas serão socializadas com os

membros através do e-mail da CPA local.

Não havendo mais nada a tratar, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, será

assinada eletronicamente no SUAP pelos presentes. Serrinha/BA, trinta e um de maio de 2021.
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