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COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CIPA GESTÃO 2023/2024 
 

Às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2023, na sala de Reuniões do Gabinete do Senhor Prefeito de Taubaté, iniciou-
se a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, Gestão 2023/2024.  
 
Registradas as presenças dos membros desta Comissão conforme lista de presença em anexo.  
 
O Srº. Caian de Moraes Rodrigues, Presidente desta CIPA, deu por aberta a reunião, fez a apresentação dos 
convidados. Enfatizou o desejo de uma CIPA atuante e que não fique apenas no papel, tendo consciência de que o 
primeiro ano será de estruturação e criação de rotinas para as próximas gestões. Destacou a importância da 
participação dos cipeiros em todas as reuniões, alertou sobre a necessidade de cumprir a legislação e também de 
mudar hábitos e cultura em relação à segurança do trabalho. 
 
Assuntos abordados:  
 

1. O servidor Carlos Eduardo Gomes que foi indicado como membro Titular como Representante da Prefeitura 
não compareceu ao treinamento, portanto não foi empossado. Para o seu lugar assume como titular o 
servidor Willian Geison Cicilio. 
 

2. Os servidores Danilo Ricci Seregheti, Fernando Ferreira dos Santos e Marcio José de Oliveira Puccinelli 
Zanqueta, membros Suplentes Eleitos pelos Servidores, não compareceram ao treinamento, portanto não 
foram empossados. Como não houve mais candidatos votados e não eleitos, não haverá substituição.  
 

3. Foi realizada a escolhida do Secretário da CIPA e do seu substituto para o auxílio nas atribuições, sendo 
Dinorah Carolina Nozelli Fernandes e Maria Sionara de Oliveira Sousa respectivamente.  
 

4. Os cipeiros deliberaram por realizarem suas reuniões sempre na última sexta-feira do mês, sendo que 
excepcionalmente no mês de fevereiro será na segunda-feira, ou seja, dia 27, devido as emendas de 
Carnaval. O horário das reuniões será das 9:00h às 10:00h. 
 

5. Foi sugerida a elaboração e colocação de panfletos nas secretarias contendo os nomes e fotos dos membros 
da CIPA, para conhecimento e divulgação, bem como a possibilidade de criação de um perfil social para 
divulgação dos trabalhos.  
 

6. Também foi sugerido a definição de um canal para que os servidores possam fazer suas sugestões de pauta 
para a CIPA. Ficou acordado que o SESMT poderá centralizar estas sugestões, através do e’mail  
segurancadotrabalho@taubate.sp.gov.br, e posteriormente repassá-las à CIPA. 
 

7. Foi planejado a realização de 2 inspeções por mês, priorizando os pontos críticos, iniciando pela Secretaria de 
Obras. Para fevereiro, ficou definido o cronograma abaixo:  
 

DATA LOCAL CIPEIROS RESPONSÁVEIS 
09/02 A definir Mariotto, Isabel e Ana Paula 

24/02 A definir Mariotto,Jamil e Eder  
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8. Referente ao evento da SIPAT, foi acordado que será realizado em meados do mês de novembro, com 
possibilidade de integração com a Câmara, Unitau, Funcabes e Ecotaubaté. Na próxima reunião será iniciado 
o planejamento do mesmo, designando alguns cipeiros para cuidarem especificamente deste evento e 
iniciarem os preparativos.  
 
 

Encerramento:  
 
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a participação e presença de 
todos, comunicando que a próxima reunião será realizada no dia 27/02/2023, às 9:00h à realizar-se na Sala de 
Reuniões do Gabinete do Prefeito. 
 
Eu, Dinorah Carolina Nozelli Fernandes, Secretaria desta CIPA, redigi, transcrevi, datei e assinei a presente ata, junto 
com o Presidente da CIPA e demais cipeiros presentes nesta reunião.  
 
 

Taubaté, 27 de janeiro de 2023.  
 
 




