
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019

(CONVOCAÇÃO nº 143/2018-SEDUC - D.O.S. de 18 de julho de 2018)

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2018, foi realizada a 2ª 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,  Adelita Fraga da Silva, Maria Aparecida Gonçalves, Luzia Helena
Antônio  Bento  Bergamo,  Estrela  dos  Santos  Cordeiro  e  Flávia  Nascimento  Rocha,  Michele
Domingues Barbosa, Sandra Regina Pereira Ramos, Márcia Pinto Fava Geres e dos Srs. Claudio
Carvalho da Silva,  José Lopes  de  Souza,  Danilo Helcias  Sequeira,  Tex Jones  Correia  Lopes  e
Rodrigo de Souza Estevam, além dos representantes da Coordenadoria de Engenharia de Segurança
do  Trabalho  (COSEG)  Srs. Antônio  Luis  Borges,  Luciano  Camuri  e  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 junho. 1. Cronograma de reuniões: Foi informado que todos os cipeiros e suas
respectivas UMEs/setores da Seduc receberam, por e-mail,  o cronograma. 2.SIPAT:  Os cipeiros
serão  divididos  nas  atividades  da  SIPAT para  trabalharem  na  organização  e  atendimento  aos
participantes,  sendo assim foi feita a escala  de trabalho.  Também foi solicitado que os cipeiros
encaminhassem fotos para serem utilizadas na apresentação dos cipeiros na palestra Segurança e
saúde  é  para  todos,  ministrada  pela  cipeira  Adelita  e  Patrícia  da  Coseg. 3.  Zoneamento: Foi
enviado,  por e-mail,  o zoneamento dos cipeiros  para facilitar  o trabalho de visitas técnicas  nas
UMEs na Identificação de risco de segurança no local de trabalho. Ficou combinado que essas
visitas devem dar prioridade para escolas que ainda não foram visitadas. A seguir foi distribuído
material  para  visita  e  feita  a  divisão  e  agendamento  das  visitas,  para  posterior  convocação.  A
proposta é de visita a quatorze escolas nesse próximo mês de agosto. Para as visitas foi entregue um
kit contendo mapa de risco, ficha da visita anterior e placas de sinalização caso a UME precise.  4.
Ficha de Identificação de risco de segurança no local de trabalho: Foi apresentada a proposta de
adicionar caixa de hidrante na ficha. As observações devem ser digitadas na ficha de inspeção já
enviada por e-mail. Nessa oportunidade a Presidente novamente solicitou o envio das informações
após visita técnica na UME Eunice Caldas. Até o momento somente a cipeira Luzia encaminhou as
informações. 5. Acidentes: Foi avaliado ocorrência na uma UME Ayrton Senna da Silva, em 4 de
julho,  com  a  explosão  do  forno  ocasionando  ferimentos  em  servidora  sendo  registrado  como
acidente de trabalho. O problema de vazamento de gás já havia sido comunicado pela Direção e
anotado em Inspeção Técnica de Segurança realizada por técnicos da Coseg, mas não havia sido
tomada  providencia  sobre  o  referido  problema.  A presidente  informou  que  no  dia  seguinte  a
ocorrência entrou em contato com a Seec e Comere para saber quais as providências haviam sido
tomadas,  sendo  que  foi  informada  pela  Seec  que  ainda  não  tinha  sido  comunicada  sobre  a
ocorrência. Visto isso, entramos em contato com a Comere que informou que entraria em contato
com a Seec para solicitar o envio de empresa especializada para verificar o motivo da ocorrência.
Após contato da Seec com a Direção da UME, a Direção optou por receber a visita técnica da
empresa  especializada  somente  após  o  recesso  escolar.  Sendo  a  empresa  Arba  a  última  a  ter
realizado inspeção, foi enviada para inspeção após a ocorrência do acidente a empresa Dagosi que
não  constatou  irregularidades  no  fogão  e  disponibilizou  para  os  servidores  o  manual  do



equipamento. Deixamos registrado que em visitas técnicas anteriores, por duas empresas diferentes,
ambas disseram que não havia problema. Será realizado um teste de estanqueidade para verificar se
existem vazamentos. A presidente solicitou que seja enviado o manual de uso do fogão para todas as
unidades, solicitação essa feita pelo sr Borges de acordo com a Lei 921/16 ou 17. Foi observado
pelo  Sr  Borges  que  caberia  até  ter  sido  convocada  uma  reunião  extraordinária  pois  o  referido
acidente é um caso gravíssimo. Sobre o problema das caixas d'agua da UME Hilda Papa não foi
realizada a troca como havia sido combinado de ser feito o serviço no período de recesso, a Equipe
Gestora  deixou  contato  e  nada  foi  feito,  inclusive  a  unidade  voltou  do  recesso  com uma  sala
desativada, o que prejudica o atendimento as crianças e funcionários.  6. Plano de trabalho: Foi
consensuado o plano de trabalho para a gestão 2018/2019. 7. Diversos: Para setembro ou outubro a
proposta de treinamento para diretores e supervisores. Em setembro também teremos brigada de
incêndio na UME Esmeraldo Tarquinio nos dias 11 e 18 e simulado de evacuação no dia 25. Foi
proposto  dentro  de  ações  da  Cipa  Campanha  Vamos  Caminhar  na  zona  noroeste  para  os
funcionários desta região. Sr Borges apresentou slides sobre porcentagem de acidentes e a projeção
anual, houve redução na projeção anual. Proposta de campanha para evitar acidentes, a primeira
poderia ser sobre Quedas de mesmo nível, pois atualmente existe um número elevado desse tipo de
acidente Foi colocado também que para as futuras reuniões poderíamos iniciar  pelo estudo dos
acidentes,  pois  quando este  fica  para  o  final  muitas  vezes  o  tempo  é  insuficiente. Nada  mais
havendo a tratar, a presidente deu por finalizada reunião.__________________________________
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