ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2019/2020/2021
(CONVOCAÇÃO nº 16/2021-SEDUC – D.O.S. 16 de fevereiro de 2021)
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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021, foi realizada a 17ª Reunião Ordinária da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação via plataforma Google
Meet, com a presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Rosana da Costa Corrêa
Parra, Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Sandra Regina Pereira Ramos, Yvie Cristina Favero
de Souza, Andrea Gonçalves da Mata Lima e Liege Aparecida de Paula Ferreira, e do Sr. Tex Jones
Correia Lopes, além da representante da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho
(COSEG) Sra. Patrícia Pontes. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: A
presidente informou que a cópia da ata da reunião anterior havia sido enviada por e-mail em 15 de
janeiro de 2021 e solicitou a ciência de todos os presentes. A ata também está disponível na página
da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço para todos
https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa . Foi relatada a dificuldade na presença da maioria dos
cipeiros pelo motivo de estarmos em um ano ainda dentro da pandemia e por, talvez, estarmos numa
prorrogação de mandato. Registrou também que alguns cipeiros se ausentaram por motivo de
aposentadoria ou cessão para outros órgãos. 1. Eleição CIPA Setorial Educação: A presidente
informou que o sistema eletrônico de votação foi finalizado em janeiro. Teremos 21 candidatos
após a desistência de dois candidatos no ano passado para tratar de assuntos particulares. No dia de
ontem, 22, foi publicado o Edital nº1/2021-CIPA Setorial Educação, com a relação de todos os
candidatos e com as orientações para a eleição. A presidente lembrou que devido à pandemia,
iniciamos em agosto de 2020 as tratativas com o Detic para elaboração do sistema eletrônico de
votação. O acesso poderá ser realizado por meio de aparelho desktop, notebook ou smartphone com
acesso a internet. Para isso o servidor estatutário e/ou celetista estável deve digitar o seu sshd e
senha, e em seguida, deverá escolher o número do candidato para validação do voto. A numeração
iniciará em 200. Cada servidor tem direito de votar uma única vez, independentemente do número
de registros que ocupar. Somente tem direito a voto os servidores em exercício nas Unidades
Municipais de Educação (UMEs), no Gabinete, nos Departamentos, nas Coordenadorias e Seções
vinculadas à Secretaria de Educação (Seduc). A presidente informou que votos que não estejam
previstos no Edital, serão anulados, como por exemplo, dos servidores da Seduc cedidos a outras
Secretarias ou órgãos. Estes estão no centro de custo da Seduc e não há a possibilidade de bloqueálos, mas, após a eleição, será solicitada uma listagem atualizada dos servidores cedidos, junto ao
Degepat, para que a Comissão Eleitoral possa verificar se há não conformidades a serem corrigidas.
Casos omissos serão avaliados pela Comissão Eleitoral. O cronograma eleitoral ficou assim
definido: Início da eleição em 1º de março e término em 31 de março. Apuração dos votos em 8 de
abril. Resultado final da eleição em 13 de abril. Treinamento remoto da CIPA nos dias 4, 6, 11, 13 e
18 de maio. Eleição do vice, posse e 1ª reunião em 27 de maio. 2. EPIS Cozinha: Solicitamos a
análise dos EPIs disponibilizados para os cozinheiros das nossas Unidades Municipais de Educação
(UMEs) informados pela Coordenadoria de Merenda Escolar. A Sra. Patrícia pontuou que há a
necessidade da CIPA Educação e Coseg/Seges participarem do processo de seleção e compra de
EPIs na Seduc. Ressaltou que nas Inspeções Técnicas a Coseg/Seges tem identificado muitos EPIs
inadequados para a função. A CIPA Educação e Coseg/Seges podem sugerir os EPIs apropriados
para cada função. A presidente solicitou que a Coseg/Seges informe a CIPA Educação as
especificações do tipo de luvas adequadas para o uso na cozinha para que possamos encaminhar
memorando para o Deafin solicitando que sejamos consultados em uma próxima licitação. È
necessário que CIPA Educação e Coseg/Seges sejam consultados quando da compra de qualquer
tipo de EPI. Tal recomendação também deve ser aplicada para a compra de mobiliários e
equipamentos no que se refere à situação ergonômica. 3. Assuntos diversos: 3.1 Pandemia: A
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presidente informou que o link do canal no YouTube para CIPA (CIPA Educação Santos) foi
divulgado por e-mail para todas as UMEs e entidades conveniadas compartilharem com seus grupos
de alunos e profissionais da educação. Disponibilizamos no Portal da Educação 13 vídeos que
foram aprovados pela SMS e editados pela Comunicação, utilizando bonecos manipulados para
passar informações sobre prevenção a covid-19. Outros 4 vídeos já foram aprovados pela SMS e
estão no processo de tradução em libras 3.2 Inclusão de documentos no projeto políticopedagógico (PPP): A presidente apresentou uma proposta de documento para padronizar a
organização e acompanhamento via ações da Supervisão de Ensino, da efetivação dos
procedimentos. Após reunião com a Comissão Permanente da Supervisão de Ensino foram
sugeridas ações para concretizar essa solicitação, visto que a implantação de mudanças e novos
procedimentos implicam planejamento do processo. Dentre as propostas está a realização de
reuniões sob a coordenação da CIPA Setorial Educação, com parcerias, se necessário, para
tratativas com os Diretores das UMEs e Supervisores de Ensino, explanando cada documento e ao
menos o caminho para a aquisição e regularização das ações efetivas de segurança e prevenção de
acidentes. Para viabilização será criada uma comissão de cipeiros que revisarão o documento e
prepararão a formação a ser ministrada. Inicialmente foram nomeados para compor essa comissão
os cipeiros Yvie e Tex. Ao final da reunião a presidente perguntou se os cipeiros teriam alguma
colaboração adicional e nessa oportunidade a cipeira Yvie questionou sobre a situação dos
aparelhos de ar condicionado da Seduc que estão inoperantes. A presidente informou que a CIPA
Educação já havia entrado em contato com o Deafin para obter informações sobre situação, sendo
que nos foi informado que já estavam realizando pesquisa para elaboração de processo licitatório.
Registramos que todos os setores mantêm janelas abertas para garantir a circulação do ar. A
presidente irá propor, a cada mês, novas datas para reunião da CIPA de forma remota. Nada mais
havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. _________________________________
________________________________________________________________________________

