
 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019

(CONVOCAÇÃO nº 250/2018-SEDUC – D.O.S. 4 de dezembro de 2018)

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2018, foi realizada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão
Interna  de Prevenção de Acidentes  – CIPA Setorial  Educação,  nas  instalações  da Secretaria  de
Educação no Núcleo de Educação para Paz - NEP, Praça dos Andradas, 27 - Centro, Santos, com a
presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Rosana da Costa Corrêa Parra, Maria
Aparecida Gonçalves, Adelita Fraga da Silva, Michele Domingues Barbosa, Luzia Helena Antonio
Bento Bergamo, Natalie Alves Silva de Souza, Ana Maria Lima de Santiago, Sandra Regina Pereira
Ramos, Alessandra Firmina Scarparo, Estrela dos Santos Cordeiro e dos Srs. Daniel Gomes Araújo
e  Rodrigo  de  Souza  Estevam,  além  dos  representantes  da  Coordenadoria  de  Engenharia  de
Segurança  do Trabalho (COSEG)  Sra.  Patrícia  Pontes de Oliveira  Lima e do Sr.  Antônio  Luiz
Borges. 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 novembro. 1. Assuntos diversos: A presidente informou que após contato
com os assessores do Deafin, fomos informados que a equipe de manutenção da Seduc agora conta
apenas com 1 eletricista, 2 pedreiros e 1 funcionário para realizar podas (grama ou árvores até 3
metros – eles tem maquinário com alongador que evita a necessidade de subir em escada). Também
fomos  informados  que  a  equipe  da  Seserp  aumentou  sua  equipe  em 14 funcionários  e  que  os
serviços de manutenção serão realizados por essa Secretaria. Brevemente o SAU será substituído
por outro sistema, SigSantos, e as UMEs receberão orientação para abertura de chamados. Ficha de
Identificação de Risco de Segurança no local de trabalho: A presidente solicitou aos cipeiros que
ainda  não  entregaram  a  ficha  preenchida,  por  e-mail,  que  o  fizessem  o  mais  breve  possível.
Campanha  de  Prevenção  de  Quedas: foi  observado  que  a  CIPA Setorial  Educação  lançará  em
fevereiro, com o início das aulas, campanha para prevenção de quedas com a divulgação de cartaz e
popup eletronicamente.  Foi  combinado com os representantes  da COSEG que os Relatórios  de
Investigação  de  Acidentes  de  Trabalho  do período  de  dezembro  a  janeiro  serão  analisados  em
fevereiro, visto a maioria dos cipeiros estarem de férias no mês de janeiro. Também foi informado
pelo Sr. Borges que a partir de 2019 serão analisados os relatórios referentes ao mês da realização
da reunião ordinária.  2. Círculo de celebração: O cipeiro Daniel realizou junto aos cipeiros um
círculo de celebração que contou com relaxamento com som, uma leitura de fruição, explicação
sobre o histórico da Justiça Restaurativa e o espaço em que foi realizado o círculo (NEP), e reflexão
sobre  as  conquistas  da  CIPA Setorial  Educação  durante  o  ano.  Nada mais  havendo a  tratar,  a
presidente deu por finalizada a reunião. ________________________________________________
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