ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019
(CONVOCAÇÃO nº 135/2018-SEDUC - D.O.S. de 20 de junho de 2018)
Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2018, foi realizada a 1ª 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, Natalie Alves
Silva de Souza, Ana Maria Lima de Santiago, Luzia Helena Antonio Bento Bergamo, Alessandra
Firmina Scarparo, Estrela dos Santos Cordeiro e Flávia Nascimento Rocha e dos Srs. Daniel Gomes
Araújo, Claudio Carvalho da Silva, José Lopes de Souza, Danilo Helcias Sequeira 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 as cópias
das atas dos meses de maio e junho serão encaminhadas por e-mail e solicitou a ciência e assinatura
de todos presentes na última reunião na ata de maio. A seguir foram entregues os certificados para
os servidores que concluíram o treinamento da CIPA. Em seguida tomaram posse assinando a Ata
para este fim. A presidente falou sobre organização e colocou sobre a atualização do grupo CIPA
Educação no aplicativo Whatsapp e no grupo de e-mails da CIPA Educação(cipaseduc@santos.sp.gov.br), o qual os cipeiros estarão habilitados a visualizar os e-mails
encaminhados a CIPA Educação sendo que, somente a presidente está autorizada a respondê-los. 1.
Cronograma de reuniões: Após análise da pesquisa realizada junto aos cipeiros para verificar em
quais datas e horários seriam realizadas nossas reuniões, ficou combinado que elas acontecerão
mensalmente, conforme o cronograma a seguir: (2018) em 25/07 das 8h30 às 12h, 28/08 das 13h30
às 17h, 26/09 das 8h30 às 12h, 30/10 das 13h30 às 17h, 28/11 das 8h30 às 12h, 11/12 das 13h30 às
17h, (2019) em 30/01 das 8h30 às 12h, 26/02 das 13h30 às 17h, 27/03 das 8h30 às 12h, 30/04 das
13h30 às 17h e 29/05 das 8h30 às 12h. 2. Zoneamento dos cipeiros: Foi colocado que o
zoneamento dos cipeiros deve ser facilitado para que sejam realizadas as visitas técnicas nas UMEs
para verificação de risco. Inicialmente foi verificado que havia um número grande de cipeiros em
algumas UMEs e a falta de cipeiros em outras. Na próxima reunião será definido a complementação
de cipeiros por zoneamento. 3. Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT
2018: A presidente informou que acontecerá paralelamente a Semana da Educação nos dias 15
(somente abertura), 16 e 17 de agosto. O tema escolhido pelos cipeiros para a VIII SIPAT Educação
foi Educação segura: conhecer para prevenir. Na próxima reunião será apresentado o cronograma
final e será definido em quais lugares cada cipeiro trabalhará. 4. Ficha de Verificação de risco de
segurança no local de trabalho: Foi solicitado pela Presidente que os cipeiros encaminhem, por email, as observações anotadas durante o treinamento da CIPA realizado na UME Eunice Caldas.
Também foi sugerido que ocorra uma revisão da ficha utilizada para verificação de riscos. 5. Plano
de trabalho: Ficou acordado que na próxima reunião será elaborado o Plano de trabalho da CIPA
Setorial Educação gestão 2018/2019. 6. Diversos: O Sr Borges falou sobre o número elevado de
acidentes na Seduc, sendo que é analisado como grau de risco 2, feita a avaliação de casos, muitos
desses acidentes ocorrem por problemas estruturais nas unidades, e também falta de atenção e
observação do local por parte do trabalhador. Foi apresentado o Engenheiro de Segurança do
Trabalho Sr Luciano Camuri, que passou a fazer parte da COSEG. A presidente informou que em

outubro, de 3 a 5, acontecerá a Feira Internacional de Segurança e Proteção (FISP) e que será
verificado a possibilidade de agendamento de carro para que os cipeiros possam participar do
evento. O cipeiro Lopes disponibilizou seu veículo para levar os cipeiros sendo que em
contrapartida fosse pago o valor referente a pedágio e combustível. Nada mais havendo a tratar, a
presidente deu por finalizada a reunião. ________________________________________________
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