
 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019

(CONVOCAÇÃO nº 8/2019-SEDUC – D.O.S. 21 de janeiro de 2019)

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2019, foi realizada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, nas instalações da Secretaria de Educação no
Núcleo de Educação para Paz - NEP, Praça dos Andradas, 27 - Centro, Santos, com a presença dos
representantes  da  CIPA Setorial  Educação,  Sras.  Rosana  da  Costa  Corrêa  Parra, Luzia  Helena
Antonio  Bento  Bergamo,  Natalie  Alves  Silva  de  Souza,  Ana Maria  Lima  de  Santiago,  Sandra
Regina Pereira Ramos e Estrela dos Santos Cordeiro e dos Srs. Rodrigo de Souza Estevam, Tex
Jones  Correia  Lopes  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 dezembro.  1. Assuntos diversos: 1.1 Foram confirmadas as
presenças  das  chefes  da  Comere  e  Senutri  que  participarão  da  reunião  da  CIPA  no dia  26  de
fevereiro,  às  14h30,  para esclarecimentos  de  dúvidas  e  demandas  relacionadas  as  cozinhas  das
Unidades Municipais de Educação e Escolas Estaduais. 1.2 Será apresentado também na próxima
reunião,  para  reanálise,  a  Ficha  de  EPI que  foi  elaborada  na  gestão  2016/2017  e  não  teve
continuidade nas gestões posteriores. 1.3 Solicitamos ao Deafin o levantamento das UMEs que tem
AVCB,  sendo também solicitado  a  previsão  de  atendimento  para  as  UMEs que não ainda  não
tenham. Já temos a devolutiva que será reapresentada na reunião de fevereiro.  1.4 Reforma das
UMEs:  Verificamos  que no Diário Oficial  de Santos  do dia  21 de  dezembro  foram publicadas
portarias sobre convênio a ser firmado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, tendo
como objeto a reforma das UMEs Bandeira  Brasil,  Hilda Papa e Waldery de Almeida.  1.5 Em
setembro foi sugerido pelos cipeiros que fosse escolhido um servidor por UME, que não tenha
cipeiro eleito, para ser voluntário para atuar como multiplicador nos assuntos referentes a saúde e
segurança no trabalho. O comunicado foi enviado em 28 de janeiro com prazo de devolução para o
dia 17 de fevereiro. A primeira formação tem data prevista para 29 de abril no período da manhã.
1.6 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. Reiteramos a solicitação de aquisição de lona antichamas ao Deafin. 1.7 Campanha
de prevenção de quedas: Os cartazes serão encaminhados as UMEs no início de fevereiro e também
haverá a divulgação por meio de popup e e-mail institucional. Foi pontuado pelo cipeiro Rodrigo a
necessidade de fortalecermos a proposta de realização de campanhas na busca da prevenção. A Sra.
Patrícia também colocou como proposta para a próxima gestão, a CIPA Setorial Educação ter um
caráter mais educativo. Também foi comentado que poderia ser repensada a utilização de EVA no
piso  das  UMEs.  Nessa  oportunidade  foi  lembrado  que  já  foi  encaminhado  as  UMEs  o
COMUNICADO Nº 3 /2018 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO DE 23 DE JULHO DE 2018 sobre
o assunto: Acidente por queda do mesmo nível (causa raiz: piso molhado), no qual orientamos vetar,
terminantemente, que tapetes EVA (ou similares), ou mesmo de algodão, inclusive panos de chão,
fiquem dispostos sobre o piso úmido ou molhado, seja qual for a causa. Assim só serão dispostos no
chão, quando os mesmos e o piso estiverem totalmente secos.  1.8 Ficha de identificação de risco de
segurança no local de trabalho: Há a necessidade dos cipeiros preencherem as fichas com o máximo



de informações possíveis, como por exemplo: se for detectado que não há sinalização de rota de
fuga ou que falta alguma sinalização, é necessário que seja discriminado qual o tipo de placa, em
que local deve ser afixada ou mesmo se uma unidade tem mais de um pavimento. É necessário
apontar as observações no andar correspondente não importando se haverá aumento no número de
linhas. Ainda não recebemos fichas referentes aos meses de agosto a dezembro. A Seduc a partir de
janeiro está com nova Secretária de Educação e em reunião com diretores foi solicitado que estes
preenchessem um quadro onde informariam a situação das UMEs (piso, telhado, etc) entre outras
informações. Com esse relatório o Gabinete, em conjunto com o Deafin, verificará junto aos setores
competentes o atendimento (quando se tratar de pequenas intervenções, será a equipe da Seduc).
Hoje as UMEs abrem chamado para manutenção por meio do SigSantos em substituição ao SAU.
1.9 Eleição CIPA Setorial Educação 2019/2020: Foi apresentado o cronograma da eleição que terá
início em 25 de fevereiro. 1.10 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. Nesse primeiro momento, serão atendidas 21 UMEs que entregaram o Plano
de  Emergência  preenchido,  em  atendimento  ao  COMUNICADO  Nº04/2018-CIPA SETORIAL
EDUCAÇÃO. Com esse 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.  Em abril será  elaborado  um cronograma para  formação  em Combate  a
Incêndio  a  ser  ministrado  pela  Coseg/Seges.  1.11 Análise  dos  Relatórios  de  Investigação  de
Acidentes de Trabalho: Serão analisados em fevereiro. 1.12 O Sr. Borges mencionou que existe uma
lei federal que determina que a partir do 5º ano, é necessário trabalhar o tema sobre prevenção de
acidentes. Nessa oportunidade a presidente pontuou que em reunião realizada em 10 de outubro de
2018 com diretores das UMEs e em comemoração ao Dia Nacional  de Segurança e Saúde nas
Escolas, foi apresentado aos diretores e posteriormente encaminhado por meio do COMUNICADO
Nº  5  /2018  –  CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO  DE 5  DE NOVEMBRO  DE 2018,  cartilha  da
Fundacentro para realização de ações que visem promover a prevenção e promoção de segurança e
saúde nas escolas. O cipeiro Tex sugeriu que fosse realizada uma formação com os Coordenadores
Pedagógicos. Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  presidente  deu  por  finalizada  a  reunião.
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