
 

   

 
 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 58/2022- CIPA/SEDUC – D.O.S. 4 de abril de 2022) 
 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2022, foi realizada a 11ª Reunião Ordinária da Comissão 1 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, nas dependências do Núcleo de 2 

Educação para a Paz da Secretaria de Educação, Praça dos Andradas, 27, Centro, Santos, com a 3 

presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Andrea Gonçalves da Mata Lima 4 

(vice-presidente), Natalie Alves Silva de Souza, Maria de Fátima Alves dos Santos, Débora Gil 5 

Souza, Sheila Leite de Oliveira, Maria Cristina Zinezi, Suely Regina Papa da Silva e Valquíria 6 

Santos de Santana, e dos Srs. Aldemir Cariri de Lima e Jackson dos Santos da Conceição, além da 7 

representante da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão 8 

(COSEG/Seges). Sra. Patrícia Pontes. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: 9 

A vice-presidente informou que a cópia da ata de reunião do mês de março/2022 está disponível na 10 

página da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço para todos 11 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que também foi enviada, por e-mail, para todos os 12 

cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 21 de março. Solicitou 13 

a ciência de todos os presentes. Ressaltou também a importância da participação de todos os 14 

cipeiros nas reuniões e eventos promovidos pela CIPA Setorial Educação. 1. Formações: A vice-15 

presidente informou que foi enviado no grupo de whatsapp da CIPA Educação e também por e-16 

mail, as Orientações e escalas de cipeiros para as formações da CIPA Setorial Educação. Foi 17 

solicitado a todos os cipeiros que observem com muita atenção as escalas para as duas formações, 18 

Primeiros Socorros SAMU nas Escolas e Noções de Combate a Incêndio. Durante o período de 19 

férias da Presidente as cipeiras Natalie (quando se tratar de formação no Paço Municipal - Noções 20 

de Combate a Incêndio) e Cristina Zinezi (quando se tratar de formação no Centro de Formação 21 

Darcy Ribeiro - Primeiros Socorros SAMU nas Escolas) estarão dando o apoio logístico. A vice-22 

presidente observou que é fundamental que o cipeiro compareça ao local do evento com no mínimo 23 

meia hora de antecedência do início da formação e assim, com a colaboração de todos, esperamos 24 

que nossos eventos ocorram dentro do previsto. Em abril, a formação em Primeiros Socorros 25 

SAMU nas escolas, prevista para os dias 5 e 7 de abril foram canceladas devido a obras que 26 

estavam sendo realizadas no Centro Darcy Ribeiro. Os agendamentos para os dias 26 e 28 27 

permaneceram inalterados. Tivemos também um imprevisto na agenda da equipe SAMU e a pedido 28 

a formação do dia 31 foi cancelada. As palestras canceladas serão reagendadas oportunamente após 29 

contato com os técnicos do SAMU. Os cipeiros destacaram as ocorrências de atrasos da equipe do 30 

SAMU nos dias de formação. Também sugeriram a divulgação de orientações/ procedimentos para 31 

possível acionamento do serviço do SAMU evitando a perda de tempo em situações de emergência. 32 

A cipeira Fátima sugeriu a elaboração de um vídeo de apresentação e a cipeira Sheila sugeriu a 33 

divulgação em Reunião de Pais e Mestres. A escala para formação Primeiros Socorros SAMU nas 34 

Escolas para o mês de junho ficou: Dia 21/6, das 8h às 12h, Andreá e Suely; Dia 23/6, das 13h às 35 

17h, Rosana e Valquíria; Dia 28/6, das 8h às 12h, Aldemir e mais um cipeiro a ser confirmado; Dia 36 

30/6, das 13h às 17h, Rosana e Natalie. 2. Eleição CIPA Setorial Educação 2022/2023: A vice-37 

presidente informou que a votação eletrônica vai até o dia 10 de maio e que até o momento temos 38 

26,5% de votos. Durante as férias da Presidente, a cipeira Natalie, da Comissão Eleitoral, será o 39 

contato junto ao Detic para o tratamento de eventualidades que possam ocorrer durante o período da 40 

votação eletrônica. Os servidores que precisarem entrar em contato com a Comissão Eleitoral da 41 

CIPA Setorial Educação referente a Eleição devem encaminhar e-mail para eleicaocipa-42 

seduc@santos.sp.gov.br informando nome completo e SSHD para verificação da situação. Aqueles 43 

que não lembrarem a senha do SSHD deverão entrar em contato com a Seção de Controle de 44 

Frequência e Distribuição – Educação (Seconfreq-Seduc) pelo e-mail: seconfreq-45 



 

seduc@santos.sp.gov.br. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral. 3. Semana 46 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT Educação (11ª Semana Interna de 47 

Prevenção de Acidentes do Trabalho - 11ª SIPAT Educação "Edison Vicente Silvino"). Assim 48 

como em anos anteriores, a nossa SIPAT Educação acontecerá dentro da programação da Semana 49 

da Educação que acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro nos períodos da manhã, tarde e noite com 50 

Abertura de forma presencial e cursos online. Foi apresentado o tema da Semana da Educação deste 51 

ano, “A escola que queremos: perspectivas sobre tempos e espaços” com foco Temático: 52 

acolhimento/saúde emocional. Foi solicitado aos cipeiros que o tema da SIPAT desse ano fosse 53 

alinhado a esse tema. A vice-presidente apresentou os temas de SIPATs dos anos anteriores e os 54 

cipeiros apresentaram sugestões que serão debatidas e finalizadas na próxima reunião. A cipeira 55 

Débora, que juntamente com a presidente integra a Comissão de organização da Semana da 56 

Educação, informou que a SIPAT ocorrerá de forma remota e que ainda não foi confirmada se 57 

teremos mais um dia disponível para eventos/ palestras. A CIPA sugeriu a comissão organizadora a 58 

possibilidade de convite ao médico Dráuzio Varela, mas ainda não tivemos a confirmação. Também 59 

comentou sobre a dificuldade de palestras específicas devido ao público e que estão sendo 60 

verificados estudos do meio, atividades físicas, entre outros. A cipeira Valquíria sugeriu a 61 

elaboração de vídeos de pré divulgação da SIPAT e também a inclusão/ abordagem sobre Síndrome 62 

de Burnout (CID 11 – código Z73). A TST Patrícia informou que a Síndrome de Burnout é tratada 63 

como doença do trabalho. A cipeira Natalie enfatizou a participação de profissionais da saúde, 64 

havendo a possibilidade de agregar o trabalho do cipeiro Aldemir. Sugestão geral do grupo: vídeos 65 

curtos para serem transmitidos antes das palestras e com possibilidade de utilização em ocasiões 66 

posteriores (antes de reuniões de sessões, pais e professores) para propagar informações importantes 67 

sobre saúde, bem estar e segurança no trabalho. Sugestões de temas: vídeos com o Aldemir sobre 68 

ginástica laboral e cuidados posturais no trabalho, vídeos com Washington SAMU e Primeiro 69 

Socorros e outro temas propostos: perigos da automedicação, uso de EPIs, CAT, ergonomia nas 70 

cozinhas. 4. Assuntos diversos: A cipeira Sheila informou que abacateiro foi podado, aliviando 71 

pressão sobre o muro rachado. A cipeira Natalie pontuou a importância de comunicação/solicitação 72 

via SIGSantos. A vice-presidente e a cipeira Débora sugeriram a abordagem de ações da CIPA em 73 

reuniões com Supervisão, Diretores e demais membros da equipe técnica e funcionários, deste 74 

modo com participação de menor número de pessoas de forma direta e objetiva. A cipeira Sheila 75 

enfatiza a importância da participação de cipeiros nestes encontros. A cipeira Valquíria ressalta 76 

divulgação em RAP’s alinhando a COMERE em edição de vídeos. O cipeiro Aldemir informa que 77 

tem materiais prontos que destacam orientações posturais, disponíveis em vídeos com 40s e/ou 78 

1min de tempo de edição. A cipeira Cris Zinezi relata adoecimento dos funcionários de biblioteca, 79 

com frequentes afastamentos por falta de equipamento de trabalho ou por problemas na gestão das 80 

escolas quanto ao cumprimento do estabelecido pela Sebibli. Colocado em pauta a dificuldade de 81 

comunicação da CIPA com os gestores das UMEs e foi proposto pelos cipeiros, para análise em 82 

próximas reuniões, a realização de Rodas de Saúde e Segurança, que seriam reuniões com pequenos 83 

grupos de gestoras, para ouvir as situações das escolas, apoiar as boas práticas e esclarecer como 84 

elas podem colaborar ou conseguir a colaboração da CIPA e de outros setores da Seduc e da PMS 85 

para construção de um ambiente escolar mais seguro e salubre. Foi sugerido que essas rodas 86 

poderiam ocorrer, de acordo com as cipeiras supervisoras presentes, para não atrapalhar o fluxo 87 

pedagógico, nos meses de abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro. 5. Análise dos 88 

Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho: Foram analisados relatórios, verificando 89 

quais foram as manifestações dos TSTs da Coseg/Seges e a conclusão do médico perito informando 90 

se tem ou não nexo causal. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. 91 
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