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ATA 02/2016 - II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIPA 1 

Em 24 de maio de 2016, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, na Seção de Serviço 2 

Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT – sala CIPA, localizado a Rua 3 

Major José Inácio, 1865, reuniu-se a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA 4 

Gestão 2016/2017, em sua II Reunião Ordinária. Estiveram presentes Daniel Luiz Ferreira 5 

Santos, representando o SESMT, os Cipeiros: Estevam Cassio Barbosa Leal, Maria Aparecida 6 

Faria – presente das 8:00 às 12:00, Paulo Seske Shiroma e Romilda Dias Torres. Durante o 7 

mês de maio, segundo consta no Livro “Caderno de Ocorrências” os Cipeiros receberam 8 

treinamento pelo SESMT e detiveram-se em questões administrativas como a organização de 9 

arquivos impressos e digitais; divisão dos horários de trabalho, solicitação e organização de 10 

insumos e equipamentos de escritório; recebimento e classificação de CATs deste exercício; 11 

adequação de formulários e elaboração de procedimentos para Investigação de Acidentes; e 12 

enviado ao SESMT solicitações para: reciclagem dos profissionais de enfermagem devido ao 13 

grande número de acidentes com perfurocortantes; informar a CIPA as alterações nas 14 

estruturas físicas das escolas, para evitar que tenham que ser readaptadas após as reformas e 15 

que no ato da contratação os funcionários declarem o trajeto unidade de serviço-residência 16 

para evitar divergências caso ocorra acidente. Deverão ser solicitados também tal declaração 17 

para os funcionários em atividade. Durante a reunião Paulo apresentou documento com 18 

atribuições da CIPA e do SESMT - que foram fixados na sala CIPA – e levantamento das 19 

principais atividades a serem desenvolvidas pelos CIPEIROS durante o exercício. Daniel 20 

entregou proposta de novo modelo de Relatório para Investigação de Acidentes – RIAT. 21 

Estevam readequou o formulário existente, sendo aprovado em reunião e o mesmo será 22 

utilizado a partir de agora nas investigações de acidentes. Paulo entrará em contato com a 23 

SMHDU para levantamento de plantas dos próprios municipais e verificará com Geriel 24 

(SESMT) se existem mapas de risco arquivados. Maria Aparecida irá procurar as plantas das 25 

escolas. Estevam criou o email do grupo: cipaprefeituradesaocarlos@gmail.com e cartaz para 26 

divulgar o contato nas unidades da prefeitura. As CATs já classificadas foram divididas entre 27 

todos, e as primeiras investigações serão acompanhadas pelos técnicos do SESMT para 28 

orientar e padronizar as mesmas. A partir desta divisão foi elaborado cronograma de visitas a 29 

serem realizadas, sendo encaminhado ao SESMT para organização dos horários dos técnicos. 30 

Quando realizar a investigação, deverá também ser elaborado o Mapa de Risco da Unidade, se 31 

não houver planta elaborar croqui esquemático. Como o SESMT localiza-se no centro, os 32 
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casos desta região não foram divididos, pois serão investigados na impossibilidade de 33 

locomoção para pontos mais distantes. Daniel sugeriu parceria com instituições técnicas para 34 

treinamento da NR-32 junto as unidades de Saúde. Paulo ira verificar junto ao SENAC para ver 35 

possibilidade de treinamento de perfurocortantes. Estevam irá listar unidades da Prefeitura 36 

para controle dos locais visitados e nas quais já foram elaborados os mapas de risco. Romilda 37 

ligou para algumas escolas e para vigilância epidemiológica para confirmar horários que podem 38 

ser encontrados funcionários para vistoria. Paulo irá entrar em contato com Secretaria de 39 

Comunicação para verificar a possibilidade de alteração na página da CIPA. Eu, Paulo Seske 40 

Shiroma, Secretário, lavrei a presente Ata. Sendo só para o momento.__________ 41 
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