ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019
(CONVOCAÇÃO nº 122/2019-SEDUC – D.O.S. 16 de maio 2019)
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Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2019, foi realizada a 12ª Reunião Ordinária da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, nas instalações do Centro de
Formação Darcy Ribeiro – Formação, Pesquisa 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, Estrela dos Santos
Cordeiro e Michele Domingues Barbosa e dos Srs. Rodrigo de Souza Estevam e Daniel Gomes
Araújo, além dos representantes da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho
(COSEG) Sra. Patrícia Pontes e Sr. Antonio L. 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 em 22
de maio e solicitou a ciência, e assinatura de todos presentes na última reunião na ata de janeiro. 1.
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT Educação: Será realizada no
período de 14 a 16 de agosto, sendo dia 14 a abertura. Conforme combinado na última reunião,
solicitamos a Secretaria de Comunicação a elaboração de uma animação que será apresentada no
início de cada atividade seja passado um vídeo para que os servidores possam conhecer o trabalho
realizado pela CIPA Setorial Educação. 2. Eleição da CIPA Setorial Educação 2019/2020: Após a
apuração ocorrida no dia 21 de maio, foi apresentado o resultado da eleição e o cronograma de
treinamento. A posse será realizada no dia 27 de junho. Foi apresentado o Projeto Pedagógico para
o treinamento a distância dos cipeiros para gestão 2019/2020. Foi ressaltado que a CIPA Setorial
Educação inovou realizando treinamento Ead. 3. Análise dos Relatórios de Investigação de
Acidentes de Trabalho: Os representantes da Coseg apresentaram estatísticas dos acidentes de
trabalho ocorridos na Seduc no 1º trimestre de 2019. Foram esclarecidos alguns pontos sobre
Acidente de Trabalho: Há dois tipos de testemunhas – visual (ocular) que presencia o momento do
acidente e a circunstancial que não presenciou o acidente, mas estava no local da ocorrência. Todos
os acidentes típicos são investigados pela Sefis/Coseg. 3.1 Após a análise dos relatórios, foi
verificada a necessidade de se realizar algumas ações como enviar comunicado para as UMEs
orientando: sobre a utilização da escada móvel (o Sr. Borges irá disponibilizar as orientações);
sobre o local de armazenamento da mochila; sobre a abertura de tampa de panela (vapor de água);
sobre correria (quedas) no percurso ao trabalho com atenção a irregularidades no piso (desníveis);
sobre o tapete de EVA que deve cobrir todo o piso. Também foi deliberado que devem ser
reforçadas orientações sobre quedas e poeira. Foi proposto pelo cipeiro Rodrigo a verificação junto
a Sebibli de quais os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs são fornecidos aos Auxiliadores
de Bibliotecas, como por exemplo, luvas e máscaras. Também foi solicitado que seja verificado
com a Seção de Educação Infantil quais são as orientações para utilização de luvas descartáveis. Por
fim, foi solicitado que seja consultado junto a Comere qual o tipo de luva térmica é disponibilizado
para os cozinheiros, o Certificado de Aprovação (CA) dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) e qual a marca que foi adquirida na última compra, pois foi relatado pela cipeira Michele que
a luva oferecida não é adequada para utilização na cozinha.4. Assuntos: 4.1 Lona antichamas: Os
técnicos da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho – Coseg/Seges, após estudos,
sugeriram a aquisição desta lona para que possamos verificar a eficiência para a retirada dos alunos
da educação infantil de forma rápida e segura em uma situação de emergência. A lona foi
apresentada aos cipeiros e ficou combinado que a cipeira Adelita realizará um pré-teste na UME
Hilda Papa. Precisamos definir qual a UME que será convidada a participar do teste. Em reunião
foram sugeridas as UMEs Claudia Helena e Regina Altmann: Claudia Helena - Pavimentos (térreo e
superior), Berçário II (2 cl de 19), Maternal I (3 cl de 28), total de 47 alunos, e Regina Altmann -
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Pavimentos (térreo e superior), Berçário I (2 cl 30), Berçário II (3 cl 28), Maternal I (3cl 66), total
de 154 alunos. 4.2 Formação de Combate a Incêndio: Será definido o cronograma para formação de
combate a incêndio a ser ministrado pela Coseg no mesmo formato oferecido pela EMAPS. Nessa
oportunidade o cipeiro Rodrigo compartilhou situação com relação aos extintores de incêndio da
UME José Bonifácio. A UME têm extintores, mas estes estão guardados para evitar o vandalismo
com esses equipamentos. Após várias sugestões, o cipeiro Daniel apresentou a proposta de ser
realizado um trabalho de conscientização. 4.3 Assédio moral: Foi apresentada pela cipeira Michele,
em reunião ordinária em setembro/2018, carta referente a assédio moral a ser encaminhada a Cosup.
Após análise da cipeira Sandra, foi elaborado memorando encaminhado o Gabinete/Seduc
solicitando que a SEGES informasse quais as providências foram tomadas no sentido de informar
aos servidores sobre um assunto e caso tenha sido confeccionado material informativo, que esse
fosse disponibilizado a esta Comissão para distribuição junto aos servidores públicos vinculados à
esfera educacional. A SEGES se manifestou informando que a apuração do assédio moral é de
responsabilidade da COMINQ. Quando o do atendimento em perícia médica, que o servidor
informa ser vítima de assédio moral, o médico e enfermeira presta as orientações com base na Lei
Complementar nº894 de 20/07/2015. Ainda informou que oferece atendimento na Coordenadoria de
Assistência Integral ao Servidor - COAIS. A cipeira Sandra informou que o Tribunal Superior do
Trabalho (TST) lançou em 2 de maio de 2019 um material educativo que reúne as principais
informações para prevenção de práticas abusivas no ambiente de trabalho em seu site
www.tst.jus.br . A cartilha está disponível em pdf. Foi proposto e aprovado que o documento será
disponibilizado na página da CIPA no Portal da Educação e divulgar a página, por e-mail, para
todas as UMEs e setores da Seduc. Também foi solicitado que essa informação fosse
disponibilizada para os cipeiros voluntários. 4.4 Projeto SAMU nas Escolas: Em atendimento a lei
nº3312 de 1º de dezembro de 2016 que dispõem sobre a obrigatoriedade de funcionário habilitado
para atendimento de primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino da rede municipal, a CIPA
Setorial Educação, por meio do Programa Saúde na Escola – PSE, elaborou um cronograma para
formação das UMEs de março a novembro. Cipeiros serão convocados a participar da formação no
mês de junho. Dia 11 cipeira Adelita, dia 13 cipeira Maria Aparecida e dias 11 e 13 cipeiro
Rodrigo. 4.5 Com referência ao levantamento de dados sobre os afastamentos de todos os
servidores, ficou confirmado o reagendamento participação da enfermeira do trabalho, Silvia
Bonilha, na próxima gestão da CIPA Setorial Educação. Foi disponibilizado pela enfermeira Silvia,
os dados solicitados e foi deliberado que as ações serão definidas pela próxima gestão da CIPA
Setorial Educação. 4.6 Plano de trabalho: Análise das conquistas e apontamentos das oportunidades
de melhoria. 4.7 Em tempo, corrigimos a informação do item 4.5 Servidor voluntário na ata da 11ª
reunião ordinária aos trinta dias do mês de abril de 2019: Onde se-lê: “Na formação realizada em xx
de xxxx, foi solicitado pelos participantes...” “Leia-se: Na formação realizada em 29 de abril, foi
solicitado pelos participantes...”. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a
reunião. _________________________________________________________________________
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