
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2018/2019

(CONVOCAÇÃO nº 192/2018-SEDUC - D.O.S. de 18 de setembro de 2018)

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2018, foi realizada a 4ª 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, Marcia Pinto Fava Geres, Flávia Nascimento Rocha, Adelita Fraga
da Silva, Estrela dos Santos Cordeiro e Michele Domingues Barbosa, e dos Srs. José Lopes de
Souza,  Rodrigo  de  Souza  Estevam e  Claudio  Carvalho  da  Silvas,  além  dos  representantes  da
Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (COSEG) Sr. Antonio Luis Borges e Sra.
Patrícia Pontes. 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 agosto. Também foi informado, que a secretária da CIPA estava de
Licença Médica, sendo que a ata seria redigida por cipeiro substituto. 1. Análise dos Relatórios de
Investigação de Acidentes de Trabalho: Foi apresentado pela Coseg dados estatísticos dos tipos
de  acidente  de  trabalho  ocorridos  na  Prefeitura  de  Santos  no  1º  semestre  de  2018.  O total  de
acidentes ocorridos na PMS foi 152, sendo que 59 deles na Seduc, correspondendo a 38,82% dos
casos. Entre os tipos de acidentes apresentados, queda do mesmo nível representaram 26,97% dos
casos e queda de nível diferente 4,61% dos casos. 2. Formação: A presidente comunicou sobre a
formação para o dia 10 de outubro com a colaboração da Coseg para os diretores ou assistentes de
direção das UMES com o tema Segurança e Saúde na Escola e com a colaboração da COAIS com a
palestra O silêncio mata: precisamos falar sobre suicídio. Na palestra da manhã serão abordados os
temas O que é CIPA, suas atribuições, seus projetos, plano de emergências, acidente de trabalho e
comunicados CIPA. Neste mesmo dia será informado que serão enviados, por e-mail, uma cartilha
sobre segurança do trabalho e plano de emergência a ser preenchido pelas escolas. A presidente
informou  que antes  da formação/palestra  será  oferecido  aos  participantes  um Welcome Coffee,
possível  com  a  colaboração  de  parceiros  da  educação  e  cipeiros.  A  presidente  solicitou  a
colaboração dos cipeiros na organização do evento.  Também foi informado pela presidente que
aguardamos a confirmação de agendamento de transporte para levar os cipeiros, a convite, para
participarem da  Feira  Internacional  de  Segurança  e  Proteção  – FISP no dia  3 de  outubro. Foi
informado pela presidente que no dia 15 de outubro acontecerá o III Seminário Trabalho e Saúde
dos  Professores,  promovido  pela  Fundacentro  em São  Paulo.  Nesta  oportunidade  a  presidente
esclareceu  que  a  dispensa  para  participação  em formações  será,  quando possível,  por  meio  de
convocação ou convite desde que essa formação contemple a todos os cipeiros e que seja oferecida
a estes em reunião ou pela presidente com antecedência de, pelo menos, duas semanas. Também foi
observado que quando houver outras convocações previstas dentro do período, não será possível a
convocação.  Formações  por  interesse individual  de cipeiro deverão  ser  solicitadas  por meio  de
abertura de solicitação de dispensa em processo digital. 3. Simulado de evacuação na UME PET:
Foi realizado no dia 25 de setembro o simulado na UME sendo que o período da manhã realizou em
menos de quatro minutos e foi verificado a necessidade de orientação para o período da tarde. Foi
sugerida a realização de pré simulado. 4. Ficha de Identificação de risco de segurança no local de
trabalho: A presidente solicitou  a  entrega das  inspeções  realizadas  nas unidades  de ensino,  os
cipeiros que ainda não haviam entregue as fichas das visitas técnicas realizadas em agosto, que as



entregassem o mais breve possível para que possam ser realizados os encaminhamentos necessários.
Aproveitou a oportunidade para pedir também, que as anotações realizadas durante o treinamento
de identificação de risco na UME Eunice Caldas fossem também entregues. Após a manifestação
dos  cipeiros,  foi  decidido  que  seriam  utilizadas  somente  as  anotações  já  enviadas  por  alguns
cipeiros, a presidente providenciará os encaminhamentos. Foi relatado pela cipeira Michele que na
UME  Colégio  Santista  existe  uma  com  uma  sala  desativada  com  risco  eminente  a  saúde
apresentando mofo excessivo dentre outros vazamentos.  Após o envio da ficha de identificação
pelos cipeiros, a presidente realizará os encaminhamentos necessários. Foi apresentado aos cipeiros
o cronograma de visitas técnicas para o mês de outubro: UMEs Leonardo, Candinha , Gemma,
Lourdes, Andradas I, Rubens Lara, Lydia, Mario, Jose Carlos de Azevedo Junior entre 16 e 19 de
outubro.  A presidente  solicitou  que  os  cipeiros  informem  o  dia  e  horário  para  que  possa  ser
elaborada  a  convocação.  5.  Assuntos  diversos: 5.1  Campanha  de  prevenção  de  quedas:  A
presidente havia solicitado na última reunião ordinária que os cipeiros trouxessem frases referentes
ao assunto para ser elaborado material  informativo,  mas por não terem sido apresentadas outras
propostas, foram analisadas somente as frases apresentadas pela presidente. Após análise e ajustes,
foram aprovadas as frases que passarão por revisão linguística e posteriormente encaminhada a
Secom para elaboração de arte que será apresentada em reunião. Foi sugerido pela cipeira Adelita
que essas orientações  façam parte  do regimento interno da UME. 5.2 Em resposta a demandas
apresentadas  na  última  reunião,  a  presidente  informou  que  serão  encaminhados  memorandos
solicitando a manifestação da Comere referente a aquisição de acendedor de chamas e solicitação de
informações  sobre  a  aquisição  de  EPIs  e  EPCs.  Também  foi  encaminhado  e-mail  a  Comere
solicitando que o COMUNICADO Nº01/2018-CIPA/SEDUC referente a orientações sobre acidente
de  trabalho,  seja  divulgado  aos  cozinheiros  da  Seduc  que  prestam  serviços  no  Estado.  Nesta
oportunidade a cipeira Michele pontuou a necessidade de que todos os comunicados e informativos
fossem encaminhados para conhecimento das cozinheiras. Foi esclarecido pela presidente que já
foram encaminhados cartazes para prevenção de acidentes e que será encaminhado o comunicado
referente a piso molhado. Foi sugerido pela cipeira Michele uma capacitação para o pessoal da
cozinha antes do retorno do recesso dos alunos em julho já que os profissionais retornam dois dias
antes do início das aulas. 5.3 A presidente informou que os certificados de participação na Semana
da Educação/SIPAT foram encaminhados por e-mail a todos os cipeiros. 5.4 A presidente informou
que,  conforme  solicitado  em reunião  anterior,  as  atas  de  reuniões  da  gestão  2017/2018  foram
encaminhadas por e-mail a todos os cipeiros. 5.5 A presidente informou que, conforme solicitado
em reunião anterior, a ata da reunião será elaborada durante a reunião. 5.6 A presidente informou
que, conforme solicitado em reunião anterior, a pauta da reunião foi enviada com antecedência a
todos  os  cipeiros  em 21 de  setembro.  5.7  A presidente  informou  que,  conforme  solicitado  em
reunião anterior, as estatísticas de acidentes de trabalho de todas as funções foram apresentadas no
início da reunião pela Coseg. A presidente aproveitou a oportunidade para informar aos cipeiros que
havia sido solicitado na gestão anterior o 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.  Inicialmente  os  dados  eram referentes  somente  a  professores  e  posteriormente  foi
solicitado de todos os cargos. A presidente informou que o levantamento já foi realizado pela Seges
e que convidamos a enfermeira do trabalho, Silvia Bonilha, para explicar os dados levantados. 5.8 A
presidente  informou  que,  conforme  solicitado  em  reunião  anterior,  o  número  de  escolas  que
possuem brigada de incêndio são 22, mais a Seduc, totalizando 155 brigadistas formados em 2016,
166 em 2017 e 24 em 2018. Essas formações foram ministradas parte pela Defesa Civil e parte pela
Coseg. 5.9 A presidente informou que, conforme solicitado em reunião anterior, o número exato de
técnicos de segurança do trabalho atuando na PMS são 10, sendo que destes, 7 atuam na Coseg



(informações retiradas do Portal da Transparência).  Com relação se todos estão em exercício da
função  foi  justificado  que  está  informação  não  compete  a  CIPA fazer  o  levantamento.  5.10  A
presidente informou que, conforme solicitado em reunião anterior, a CIPA está articulando com a
Defesa Civil e Coseg, formação de Brigada de Incêndio para as UMEs em 2019 após a elaboração
do Plano de Emergência. 5.11 A presidente informou que, conforme solicitado em reunião anterior,
a  necessidade  de  estatística  e  constatações  do  agente  causador  de  queda  do  mesmo  nível  foi
esclarecida na reunião de hoje pela Coseg. 5.12 A presidente informou que, conforme solicitado em
reunião  anterior,  referente  a  cronograma  de  manutenção,  os  cipeiros  encaminharão  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.  A presidente  lembrou que já  temos dois comunicados enviados pelo
Gabinete as UMEs (desinsetização e pintura). 5.13 A presidente informou que, conforme solicitado
em reunião anterior, a solicitação de que a Coseg informasse quais são os tipos de CAT (todos) foi
esclarecido pela Coseg que são quatro: típico, trajeto, doença ocupacional e óbito. 5.14 A presidente
informou que, conforme solicitado em reunião anterior, referente a cozinhas do Estado: orientações
e limites para atuação e prevenção. Foi informado que por se tratar de equipamento do Estado os
técnicos de segurança não realizam vistoria técnica. A CIPA atua por meio de encaminhamento de
comunicados, cartazes e informativos. Esses materiais são disponibilizados a Comere para que por
meio dos seus nutricionistas possam compartilhar com os cozinheiros. Foi solicitado pela cipeira
Michele a entrega do manual com orientações para utilização do forno e fogão aos cozinheiros e
que sejam elaboradas orientações sobre a chave da casa do gás das UMEs/Estado. 5.15 A presidente
informou  que,  conforme  solicitado  em reunião  anterior,  referente  a  sugestão  de  que  envio  de
projetos novos de escolas e reformas sejam encaminhados a Coseg. A presidente informou que o
Comitê  de  Ergonomia  da  Seduc  já  solicitou  ou  Gabinete  que  com o  objetivo  de  acompanhar,
interagir e buscar soluções para os problemas encontrados nas cozinhas das UMEs, toda reforma ou
construção de novos prédios tenham a Coseg, Coergo e CIPA como participantes no processo. 5.16
A presidente informou que, conforme solicitado em reunião anterior, referente a tudo o que não
pode ser feito durante o período escolar, a justificativa é a mesma apresentada no item 5.12. 5.17 A
presidente informou que, conforme solicitado em reunião anterior, referente ao problema na cozinha
da UME José Carlos de Azevedo Júnior. A presidente informou que entrou em contato com o setor
de licitações e compras da Seduc e solicitou o envio de assistência técnica a UME para verificar a
ocorrência. Em contato com a direção da UME, fomos informados que o fogão já foi consertado. A
presidente informou também que com referência ao vazamento pela coifa em cima do fogão, está
aguardando a UME informar o número da abertura do pedido no sistema SAU para que se verifique
junto ao setor de manutenção, quais as ações corretivas estão sendo tomadas. 5.18 A presidente
informou que, conforme solicitado em reunião anterior, referente ao motivo pelo qual as atas com
os  pareceres  positivos  e  negativos,  assim  como  as  solicitações  não  constam  no  portal  da
transparência,  a  presidente  informou  que  na  última  gestão  foi  sugerido  que  as  atas  fossem
disponibilizadas  na  página  da  CIPA Setorial  Educação  no  Portal  da  Educação  e/ou  Portal  dos
Conselhos. Foi justificado pela presidente que o Portal da Educação está em manutenção, mas que
as atas serão disponibilizadas nele. Também foi informado que realizamos consulta ao portal dos
conselhos solicitando esclarecimentos sobre a possibilidade das atas da CIPA Setorial  Educação
serem disponibilizadas lá. Estamos aguardando a devolutiva.  5.19 UME Hilda Papa: recebemos
informação  sobre  ocorrência  de  curto  circuito  na  UME.  Entramos  em contato  com o  setor  de
manutenção que enviou equipe ao local. Fomos informados também que a equipe de obras está
aguardando a definição de data, final de semana, para a troca da caixa d'água da UME. 5.20 Foi
apresentada pela cipeira Michele, carta referente a assédio moral a ser encaminhada a Cosup. Após



a leitura os cipeiros sugeriram que o documento fosse analisado pela cipeira Sandra e que a cipeira
Michele encaminhasse quais as fontes de referência, além da lei complementar nº894 de 20 de julho
de 2015. 5.21 Foi levantada uma dúvida sobre acidente de trabalho. Um servidor que possui dois
registros e sofre acidente típico.  No segundo registro ele terá também direito a afastamento por
acidente de trabalho? A Coseg encaminhou o caso para análise dos setores competentes. 5.22 Foi
sugerido pelos cipeiros 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 será encaminhada ao Gabinete para verificar a possibilidade desses voluntários
serem convocados bimestralmente ou regularmente para participarem de formação. 5.23 A cipeira
Michele relatou que a UME recebeu e-mail  do Programa Qualidade de Vida do Educador para
realização da Ginástica Laboral, mas esta informação foi repassada somente para professores. Nada
mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada reunião.______________________________
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