
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019

(CONVOCAÇÃO nº 226/2018-SEDUC – D.O.S. 6 de novembro de 2018)

Aos  vinte  e  oito  dias  do  mês  de  novembro  de  2018,  foi  realizada  a  6ª  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,  Márcia Pinto Fava Geres,  Michele
Domingues  Barbosa,  Luzia  Helena  Antonio  Bento  Bergamo  e  dos Srs.  Daniel  Gomes  Araújo,
Rodrigo de Souza Estevam e Danilo Helcias Sequeira, 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 outubro. Foi formalizada a entrega do Programa de Prevenção
de Risco Ambiental – PPRA da Secretaria de Educação – Seduc. Foi observado pelo Sr. Borges que
devido  à  complexidade  da  Seduc,  foi  um documento  único  que  contempla  todas  as  Unidades
Municipais de Educação -UMEs. Foi entregue também pelo representante da Coseg o Plano de
Emergência da UME Prefeito Esmeraldo Tarquínio,  Relatório de Oportunidade de Melhoria e o
Atestado  de  Brigada  de  Incêndio.  Foi  observado  pelo  Sr.  Borges  que  o  plano  foi  muito  bem
preenchido com o detalhamento sobre alunos com necessidades especiais. Também foi exposto pelo
Sr. Borges que não foi encontrado no contrato o prestador de serviço de limpeza, empresa Base,
algum item que especifique que aos sábados deve ser realizada a lavagem das áreas internas das
UMEs.  A presidente  ressaltou  que  em  contrato  é  observado  que  excepcionalmente  pode  ser
realizado serviços de limpeza nas UMEs, no caso quando acontecer  sábado letivo.  Também foi
comentado pela presidente que por sugestão da Coseg, no novo contrato para prestador de serviços
de  limpeza,  foram adicionados  os  itens  que  deverão  ser  apresentados  pela  empresa,  como  por
exemplo,  PPRA e PCMSO. Também foi sugerido pelo Sr.  Borges a inclusão de Procedimentos
Operacional de Trabalho, definindo os EPI's para cada atividade e os melhores horários para sua
realização das tarefas, visto a presença de crianças de diversas faixas etárias na Unidade de Ensino.
1.  Análise  dos  Relatórios  de  Investigação  de  Acidentes  de  Trabalho:  Foi  apresentada  uma
estatística de acidentes no período de janeiro até 23 de novembro. A Seduc apresenta 42,4% dos
acidentes de trabalho da Prefeitura, sendo importante ressaltar que a Seduc é uma Secretaria que
notifica os acidentes. Foram analisados os acidentes ocorridos no mês anterior até a data da presente
reunião, sendo verificado um número considerável de acidentes por queda no mesmo nível. Entre os
acidentes analisados foi o ocorrido na UME Prefeito Esmeraldo Tarquínio onde uma servidora caiu
de cadeira que desmontou levando a servidora ao solo e também acidente ocorrido na UME Maria
Patrícia em decorrência de limo na quadra. Nessa oportunidade 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. 2. Assuntos diversos: Brigada de Incêndio da Seduc
e Centro de Formação Darcy Ribeiro: Foi informado pela presidente que no dia 4 de dezembro será
realizada formação para os funcionários da Seduc e Centro Darcy Ribeiro em duas turmas, manhã
das 8h às 12h e tarde das 13h às 17h, com duração de 4 horas cada. Os cipeiros que ainda não
participaram  de  formação  de  brigada  em  2018  poderão  participar  dessa  formação,  sendo  a
participação optativa. Nessa oportunidade as cipeiras Márcia e Cida solicitaram a participação. A



presidente  informou  que  foi  encaminhado  o  COMUNICADO  Nº04/2018-CIPA  SETORIAL
EDUCAÇÃO, por e-mail às UMEs, solicitando o preenchimento do Plano de Emergência da UME
para que este possa ser analisado pela Coseg e posteriormente com as informações obtidas com o
preenchimento  desse  plano  será  possível  dimensionar  a  quantidade  de  servidores  que  deverão
participar de formação de Brigada de Incêndio e buscar a viabilização de realização de Simulado de
Evacuação nas UMEs. Nessa oportunidade a presidente informou que a Defesa Civil respondeu a
solicitação da CIPA Setorial Educação para verificar a possibilidade de parceria para Formação de
Brigada, sendo dada a devolutiva que o Secretário de Educação deveria solicitar reunião com o
Comandante  do  Corpo  de  Bombeiros  para  que,  junto  com  a  Defesa  Civil,  seja  verificada  a
possibilidade de parceria para formação. 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. No mês de dezembro, serão realizadas visitas técnicas
nas UMEs Cely de Moura Negrini e Irmã Maria Dolores. A próxima reunião, em dezembro, teve
sua data alterada para o dia 18 e será realizada no Núcleo de Educação para Paz, na Seduc Centro.
Nessa reunião será realizada um círculo de celebração seguido de almoço de confraternização. Foi
questionado  por  cipeira  se  o  cartaz  sobre  prevenção  de  acidentes  na  cozinha  foi  entregue  nas
cozinhas do Estado. A presidente informou que foi disponibilizado pela CIPA Setorial Educação a
Comere  o  cartaz  para  entrega  nas  cozinhas  das  escolas  do  Estado,  mas  que  será  verificado  se
alguma escola ainda não recebeu. A presidente informou que será formada a comissão eleitoral para
eleição da próxima gestão, sendo indicados inicialmente os nomes: Rosana, Adelita, Luzia e Maria
Aparecida. Foi proposto que para próxima eleição seja disponibilizado nas UMEs cartaz com foto
dos  candidatos.  Nessa  oportunidade  foi  levantada  a  opção  de  eleição  on  line,  mas  após
esclarecimentos,  o  grupo  chegou  a  conclusão  que  seria  inviável  nesse  momento.  A presidente
informou que o comunicado sobre a entrega do manual com orientações para utilização do forno e
fogão  aos  cozinheiros,  bem como  orientações  sobre  a  chave  do  gás  será  elaborado  e  enviado
brevemente.  Também sobre a elaboração de consulta a Seges sobre assédio moral,  a presidente
informou que aguarda as informações para elaboração do documento que serão fornecidas pela
cipeira Sandra. Os cipeiros também sugeriram que fosse consultada a página na web da Cominq.
Com referência  ao levantamento  de dados sobre  os  afastamentos  de todos os  servidores,  ficou
combinado que quando o sistema estiver disponível, a enfermeira do trabalho, Silvia Bonilha, será
convidada para explicar os dados levantados, após o mês de janeiro. Também foi solicitado que a
chefe  da  Comere  seja  convidada  para  participar  da  reunião  da  CIPA  em  fevereiro  para
esclarecimentos  sobre  informações  referentes  a  equipamentos  de  cozinha.  Cronograma  de
manutenção:  os  cipeiros  ficaram de encaminhar,  por  e-mail,  situações  em que acreditem que a
manutenção não possa ser realizada durante o período escolar para elaboração de documento a ser
encaminhado ao Gabinete  para análise.  A presidente  solicitou  que além de levantar  a  situação,
evidenciem o motivo  pelo  qual  a  manutenção não pode ocorrer  durante  o período escolar. Foi
colocado também que estão sendo oferecidos pela Escola Municipal de Administração Pública -
Escola de Governo – EMAPS cursos sobre vários assuntos,  inclusive orientações  sobre SAU e
como acompanhar.  A seguir  a  cipeira  Michele  solicitou  algumas  informações  referentes  as  atas
anteriores e solicitou a verificação de vários itens, alguns já foram solucionados e outros ainda estão
pendentes. Foi proposto que os comunicados referentes a pintura na UME e Desinsetização sejam
reenviados no início do ano letivo de 2019.  Foi solicitado reforçar com a Cosup a solicitação de
inclusão de documentos no PPP. Também foi solicitado o levantamento do AVCB das UMEs. Foi
comentado sobre a dificuldade para retirada dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs na
Comere, pois algumas UMEs não liberam os cozinheiros para retirada dos equipamentos na Comere
dentro do horário de trabalho. Foi solicitado que o Projeto Qualidade de Vida do Educador,  ao
enviar a proposta para as UMEs, inclua todos os funcionários na atividade de Ginástica Laboral. O



cipeiro Danilo, que faz parte do projeto informará a solicitação da CIPA aos demais integrantes do
projeto. Solicitar que a Cosup para oriente as UMEs a terem diagrama unifilar ou prontuário de
instalações  elétricas,  a  proposta  será discutida  novamente  em reunião  para  verificar  como será
realizada essa informação. Nada mais  havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


