
 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019

(CONVOCAÇÃO nº 167/2018-SEDUC - D.O.S. de 23 de agosto de 2018)

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2018, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da Comissão
Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  –  CIPA Setorial  Educação,  nas  instalações  do  Centro  de
Formação Prof. Darcy Ribeiro – Pesquisa, Formação e Tecnologia Educacional, Rua São Paulo nº
40 A - Vila Mathias, Santos, com a presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras.
Rosana da Costa Corrêa Parra, Maria Aparecida Gonçalves, Luzia Helena Antonio Bento Bergamo,
Alessandra  Firmino  Scarparo,  Marcia  Pinto  Fava  Geres,  Flávia  Nascimento  Rocha,  Michele
Domingues Barbosa, Natalie Alves Silva de Souza, Ana Maria Lima de Santiago e dos Srs. José
Lopes de Souza e Tex Jones Correira Lopes, além da representante da Coordenadoria de Engenharia
de Segurança do Trabalho (COSEG)  Sra. Patrícia Pontes. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem
do dia:  Abertura:  A presidente  informou que a  cópia  da  ata  havia sido enviada  por  e-mail  e
solicitou a ciência e assinatura de todos presentes na última reunião na ata de julho.  1. SIPAT
Educação: A presidente agradeceu a colaboração de todos na organização, informando que tivemos
aproximadamente um público de 2400 pessoas entre servidores e convidados. Foram pontuados os
pontos  positivos  e  dificuldades  durante  o  evento  e  as  oportunidades  de  melhoria  para  SIPAT
Educação 2019. 2. Análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho: Os cipeiros
analisaram os acidentes do período, num total de 21. Foi observado alguns de queda de mesmo
nível e piso molhado, foi pontuado que a campanha sobre a atenção no nível para se evitar acidentes
precisa  ser  encaminhada  de  forma  rápida.  Foi  solicitado  aos  cipeiros  que  trouxessem  frases
referentes  ao  assunto  para  ser  elaborado  material  informativo.  Também  foi  informado  pela
presidente que após análise de acidente de trabalho em que uma cozinheira que presta serviços em
escola do Estado se acidentou durante a higienização do processador de alimentos, foi encaminhado
a Comere cartazes de recomendações de segurança para serem afixados nas cozinhas das escolas do
Estado onde há servidores da Prefeitura de Santos. 3. Formação para Especialistas de Educação:
Foi proposta  a  realização  de formação  no dia  10 de  outubro,  dia  em que se comemora  o Dia
Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Será solicitado ao Gabinete da Seduc a convocação de
Diretor ou Assistente de Direção para participar da formação onde serão abordados os temas: O que
é a CIPA e quais suas atribuições, falar sobre Acidente de Trabalho e sobre segurança nas escolas. 4.
Caso Acidente de Trabalho UME Ayrton Senna: Foi informado pela Presidente que a Comere se
manifestou informando que os cozinheiros, após o acidente, receberam o manual com informações
para utilização do fogão/forno e que este, por meio dos nutricionistas, seria disponibilizado a todos
os  cozinheiros  das  UMEs/Escolas  do  Estado.  Também foi  informado  pela  Comere  que  após  o
acidente a nutricionista responsável pela UME esteve na Unidade e verificou que não havia mais
alunos frequentando devido ao pré início do recesso escolar, sendo assim o fogão não foi utilizado
até a ida de assistência técnica que avaliou que no fogão não havia vazamento de gás. Também foi
pontuado pela  chefe da Comere  que no atual  cardápio do Ensino Fundamental  da Alimentação
Escolar, não há preparações que demandem o uso do forno. A presidente informou que após teste de
estanqueidade a empresa confirmou que não havia vazamento de gás no fogão. 4.1 Acidente em
cozinhas: Foi pontuado que em algumas vezes, por falta de equipamentos básicos, inclusive em
escolas  do  Estado  em que  o  pessoal  da  cozinha  é  cedido  pela  PMS acontecem  acidentes  nas
cozinhas. Foi questionado se as cozinheiras dessas unidades também recebem EPI, algo que muitas
vezes  não  tem  ou  não  são  utilizadas  são  as  luvas  térmicas  (malha).  Feita  a  solicitação  para



encaminhar  a  Comere  acendedor  para  fogão  para  evitar  queimadura  nos  braços.  5.  Ficha  de
Identificação de risco de segurança no local de trabalho: A presidente solicitou aos cipeiros que
ainda não haviam entregue as fichas das visitas técnicas realizadas em agosto, que as entregassem o
mais breve possível para que possam ser realizados os encaminhamentos necessários. Aproveitou a
oportunidade para pedir também, que as anotações realizadas durante o treinamento de identificação
de risco na UME Eunice Caldas fosse também entregue. Foram observados os pontos positivos,
dificuldades e oportunidades de melhoria. Foi constatado que é muito corrido fazer duas unidades
no  mesmo  dia,  que  seria  melhor  fazer  uma  unidade  em  cada  oportunidade  para  um  melhor
aproveitamento  da observação e preenchimento  do relatório.  Foi observado pela  presidente que
nessas visitas técnicas os cipeiros devem procurar não interferir na rotina da unidade e que  devem
atuar em dupla, enquanto um verifica um setor, outro deve fazer a verificação em outro lugar para
que o tempo seja otimizado e toda a UME possa ser vistoriada. A presidente informou que antes da
visita técnica, é publicado em Diário Oficial de Santos – DOS a convocação dos cipeiros e que a
UME é informada também por e-mail,  para que no dia da visita técnica um membro da equipe
gestora,  preferencialmente Diretor ou Assistente  de Direção,  acompanhem os cipeiros.  Também
solicitamos por meio de e-mail, que caso hajam SAUs abertas com solicitações para serviços que a
não execução podem ocasionar riscos de acidentes ou a saúde do servidor, que a numeração destas
sejam  disponibilizadas  aos  cipeiros  para  posterior  anotação.  Foram  agendadas  para  o  mês  de
setembro, visitas técnicas nas UMEs Edmea Ladevig, Leonardo Nunes, Flávio Cipriano e Candinha
R. Mendonça. 6. Formação de Brigada de Incêndio e Simulado de Evacuação na UME Prefeito
Esmeraldo Tarquínio: Nos dias 11 e 18 de setembro,  servidores e funcionários indicados pela
Direção, participarão de formação de Brigada de Incêndio. Também será realizado no dia 25 de
setembro, o Simulado de Evacuação, nos períodos da manhã e tarde. Os cipeiros foram convidados
a participarem nos dois eventos. 7. Feira Internacional de Segurança e Proteção - FISP:  Será
publicado em DOS o convite para os cipeiros participarem do evento e a Presidente verificará a
possibilidade de transporte. 8. Diversos:  A Presidente informou que está em tramitação uma lei
(148/2017) que dispões sobre Brigadas Escolares. Ficou acertado após solicitação de uma cipeira
que as atas sejam elaboradas durante a reunião. Foi elencada uma lista de solicitações pela cipeira
Michele: envio das atas da gestão anterior para o e-mail da servidora; envio da pauta da reunião
para o e-mail no dia anterior caso a reunião seja no período da manhã ou no mesmo dia caso no
período da tarde; estatísticas de acidentes de trabalho de todas as funções (COSEG); levantamento
da  quantidade  de  brigadistas  ainda  em atuação;  levantamento  do  número  certo  de  técnicos  de
segurança em exercício na função; sugestão um dia letivo ou não para formação de brigadistas nas
unidades municipais;  estatística e constatação de agentes causadores de queda de mesmo nível;
cronograma  de  manutenção  (COSEG);  todos  os  tipos  de  CAT (COSEG);  cozinhas  do  Estado
orientações e limites para atuação e prevenção funcionários em atividades emprestados no Estado;
sugestão envio de projetos de novas escolas e reformas para a COSEG; tudo que não pode ser feito
em período escolar; solicitação de visita urgente na UME José Carlos de Azevedo Júnior no Jardim
São Manoel, referente ao fogão que está em risco; questionamento sobre o por que as atas com os
pareceres positivos e negativos, assim como as solicitações não constam no Portal da Transparência
(este último item não chegou a ser levantado na reunião). Nada mais havendo a tratar, a presidente
deu por finalizada reunião.__________________________________________________________
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