ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019
(CONVOCAÇÃO nº 221/2018-SEDUC – D.O.S. 23 de outubro de 2018)
Aos trinta dias do mês de outubro de 2018, foi realizada a 5ª 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, Adelita Fraga da Silva, Maria Aparecida Gonçalves, Márcia Pinto
Fava Geres, Michele Domingues Barbosa, Ana Maria Lima de Santiago, Sandra Regina Pereira
Ramos e dos Srs. José Lopes de Souza, Daniel Gomes Araújo e Tex Jones Correia Lopes, além dos
representantes da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (COSEG) Sra. Patrícia
Pontes 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 setembro. Explicou que na reunião anterior
foi realizada a tentativa de se fazer a ata no decorrer da reunião, o que acabou sendo improdutivo,
pois quem está secretariando e digitando acaba perdendo a participação da reunião, colocou também
que enviou duas atas, a que foi feita no decorrer da reunião e a que foi complementada com
anotações das pessoas presentes, sendo a última válida para registro. Foi colocado em discussão a
viabilidade da ata ser confeccionada durante a reunião, sendo escolhida pelos presentes a opção por
voltar ao critério anterior de fazer anotações e redigir a ata posteriormente, todos concordaram. 2.
Análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho: Análise do período de 25 de
setembro a 29 de outubro, num total de 105 acidentes de trabalho, número elevado para o período.
Foi esclarecido que os relatórios são encaminhados para a presidente que providência os
encaminhamentos aos setores competentes. Um dos casos teve especial atenção, fato ocorrido na
UME Gota de Leite em que uma aluna agrediu a professora, foi informado pela presidente que o
relatório foi encaminhado para o Programa Saúde na Escola (PSE) sendo que a devolutiva foi que a
referida aluna é atendida pelo CAPS ADIJ e que após reunião realizada entre técnicos deste serviço,
Coordenação do PSE, equipe gestora da UME e representantes da Justiça Restaurativa, foram
propostos os seguintes encaminhamentos: cumprimento das tarefas escolares no CAPS ADIJ com o
acompanhamento de um professor encaminhado pela Seduc e realização de círculos restaurativos
com a aluna, sua genitora, profissionais da escola e do CAPS com o acompanhamento de
facilitadores da Justiça Restaurativa. Foi levantada a questão de como deve ser o procedimento em
caso de agressão e para onde deve ser encaminhado. Foi sugerido que nas próximas reuniões,
cipeiros representantes na Justiça Restaurativa, Daniel, e PSE, Estrela, compartilhem com o grupo o
fluxo desses atendimentos. Foi também compartilhado com o grupo uma situação de acidente de
trabalho onde a servidora a durante a eleição, estando a serviço, sofreu um acidente. Foi esclarecido
que não se trata de acidente de trabalho, pois a servidora não havia sido designada pela Seduc, e sim
pelo TRE. Nessa oportunidade foi compartilhado por cipeiros que ainda há uma dificuldade das
orientações que são fornecidas pela CIPA ou outros setores da Seduc, chegarem ao conhecimento
dos funcionários, sendo dado como exemplo a UME Padre Leonardo Nunes que estava sendo
pintada durante o horário escolar, sendo que existe um comunicado (COMUNICADO Nº 06B /
2017 – GABINETE) com orientações sobre pintura nas dependências da UME. 3. Formações: A
formação com as equipes que foi realizada no último dia 10 de outubro com os temas: Segurança e
Saúde nas Escolas, com equipe da COSEG e palestra O Silêncio mata: precisamos falar sobre

suicídio, com a equipe da COAIS. Como oportunidade de melhoria foi sugerido que quando se
tratar empresas parceiras da educação, que é uma ótima iniciativa, avaliar antecipadamente os
parceiros para não haver problemas e garantir a lisura na parceria. Pontos positivos, os
representantes das UMEs que participaram das reuniões serão multiplicadores para os funcionários,
sendo que é necessário que as informações não fiquem restritas, assim como o material
disponibilizado deve ser de conhecimento de todos da unidade. Foi sugerido a oferta de curso em
módulos Ead sobre Prevenção de acidentes para que funcionários e equipes possam acessar o
material. A CIPA indicará a Coseg os temas, sendo um deles sobre a CAT, que podem ser abordados
para que em 2019 possa ser viabilizado o curso.3.1 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 e tarde,
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 foi
informado que a presidente da CIPA e representantes da Coseg se reuniram com representantes da
Defesa Civil para verificar a possibilidade de parceria para o ano de 2019 e oferecer formação de
brigada de incêndio para os funcionários da UMEs. A proposta inicial seria a formação em turmas
semanais ou quinzenais com carga horária dividida em noções de combate a incêndio e noções de
primeiros socorros. Sendo noções de combate a incêndito oferecida pela Defesa Civil e noções de
primeiros socorros pela Secretaria de Saúde, sendo está última em atendimento a lei nº3312 de 1º de
desembro de 2016 que dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionário habilitado para atendimento
de primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino da rede municipal. Em contrapartida a Seduc
convocaria os servidores e providenciaria a recarga dos extintores utilizados durante a formação. A
CIPA encaminhou a solicitação de parceria ao Gabinete para que este oficiasse a Defesa Civil e
também reforçar junto ao PSE a formação de primeiros socorros. 4. Ficha de Identificação de
Risco de Segurança no local de trabalho: Os cipeiros devem enviar as Fichas de identificação de
risco das visitas técnicas realizadas o mais breve possível. Para o próximo mês foram agendadas
visitas para as UMEs Bernal, Andradas II e Oswaldo Justo. 5. Assuntos diversos: Campanha de
prevenção de quedas: Após a aprovação das frases na última reunião, estas passaram por revisão
linguística. Foi apresentada pela presidente a arte elaborada pela Secretaria de Comunicação.
Também foi informado que já estamos viabilizando junto ao Deafin recursos para confecção de
cartazes para as UMEs e vamos divulgar a campanha por meio de popup. Foi apresentado em
reunião anterior texto sobre assédio moral a ser encaminhada a Cosup. Após análise, foi decidido
que será enviada a Seges a solicitação para verificar o que eles tem de orientação sobre esse assunto
para que possamos verificar se podemos elaborar material a ser divulgado nas UMEs. O material
deverá ser analisado pela Protrab para nos legitimar. Foi esclarecido pela cipeira Sandra que assédio
moral como acidente de trabalho não é avaliado pelo médico do trabalho e sim encaminhado para a
ouvidoria. Página da CIPA no Portal da Educação: a presidente estará se reunindo com os técnicos
responsáveis pela plataforma e para fornecer o material que deverá constar na página da CIPA:
quem somos (com fotos dos cipeiros), calendário de reuniões, atas das reuniões ordinárias, notícias
sobre os eventos da CIPA, dicas de saúde e segurança (links), campanhas, etc. Foi colocado que a
ata é um objeto interno de resoluções e atitudes e que não deveria ser pública, após avaliação o
grupo concordo que as atas sejam publicadas no Portal da Educação. Foram encaminhados
memorandos solicitando a manifestação da Comere referentes a aquisição de acendedor de chamas:
fomos informados pela Comere que a solicitação para aquisição de utensílios de cozinha (dentre
eles o acendedor, já foi solicitada em 27 de setembro) – nosso memorando foi do dia 24 de
setembro; solicitação de informações sobre a aquisição de EPIs e EPCs: qual a data da última
entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPCs)? Fomos informados que a última entrega de EPIs foi em maio de 2017, com entrega

imediata aos novos cozinheiros. Já os EPCs foram entregues em 2013, porém foram realizadas
diversas solicitações de consumo não atendidas. Verificaremos a situação junto ao Deafin. Também
perguntamos se todos os cozinheiros que prestam serviços em escolas do Estado também recebem
EPIs e EPCs? Fomos informados que recebem e que recebem orientações referentes ao uso destes
equipamentos. Perguntamos se dentre os EPIs fornecidos pela Comere está relacionada a luva de
malha de aço para evitar cortes e a Comere informou que foi realizada a solicitação de compra em
2107 de luvas de malha de aço de 2 fios que é a mais adequada., mas que até o momento esta não
foi adquirida. Sobre as placas de identificação para área escorregadia, a Comere informou que as
cozinhas não possuem e a Seec informou a eles que não houve a compra do material. A CIPA havia
solicitado pelo memo 10/2017 de 23 de maio a aquisição destas placas. Também foi informado pela
chefe da Comere em substituição que os nutricionistas participarão de reunião em dezembro para
elaborar recomendações/ orientações de prevenção para serem compartilhadas com os cozinheiros.
A presidente informou que foi enviado a Comere o comunicado referente a piso molhado para ser
compartilhado com as cozinheiras do Estado e que solicitaremos também que o cartaz sobre
prevenção de quedas seja colocado nas cozinhas. Levantamento de dados sobre os afastamentos de
todos os servidores: nome da UME, número de servidores afastados, número de dias de afastamento
por servidor e por CID correlato, função do servidor e quantos destes afastamentos foram por
acidente de trabalho. Devido a problemas no sistema, a apresentação pela enfermeira do trabalho,
Silvia Bonilha, para explicar os dados levantados, será reagendado oportunamente. 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
solicitado por uma cipeira o material da COSEG que foi apresentado na formação do último dia 10,
para ser encaminhado as UMEs e para a COMERE para este ser compartilhado com os funcionários
das UMEs. Tmabém foi solicitado que se faça um convite para chefe da COMERE participar de
reunião da CIPA para esclarecer dúvidas e demandas relacionadas as cozinhas de unidades
municipais e também estaduais. Foi sugerido pelos cipeiros, em reunião anterior, que seja 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. A proposta foi encaminhada
ao Gabinete e foi autorizado que a partir de 2019, por meio de comunicado do Secretário de
Educação, os voluntários indicados pelas UMEs, participem a convite trimestralmente para
participarem de formação. Comunicados a serem enviados para as UMEs: entrega do manual com
orientações para utilização do forno e fogão aos cozinheiros e orientações sobre a chave da casa do
gás; Plano de Emergência e Cartilha com sugestões de atividades referentes ao Dia Nacional de
Segurança e Saúde nas Escolas. Foi mencionado pelo Sr. Borges a articulação para oferecimento de
formação sobre a utilização do sistema SAU, orientações sobre abertura e gerenciamento. O Sr.
Borges também se prontificou em retomar o contato com a empresa Base para verificar itens do
contrato referentes a limpeza para que possamos analisar a possibilidade de orientações de
procedimentos as UMEs. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião.
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