ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2021/2022
(CONVOCAÇÃO nº 102/2021-SEDUC – D.O.S. 17 de agosto de 2021)
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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2021, foi realizada a 3ª 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, Maria
Cristina Zinezi, Andrea Gonçalves da Mata Lima, Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Débora
Gil Souza, Rosângela Pereira de Oliveira, Valéria de Oliveira, Paloma Paula Paulino de Melo,
Elisabete Alves Banhara de Oliveira e Valquíria Santos de Santana e dos Srs. Aldemir Cariri de
Lima e Jackson dos Santos da Conceição, além dos representantes da Coordenadoria de Engenharia
de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (COSEG/Seges) Sr. Antonio Luis Borges e das
Sras. Patrícia Pontes de Oliveira Lima e Suzana Cunha de Oliveira Lima. Apresentando-se a pauta,
a saber: Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que a cópia da ata de reunião do mês de
julho 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 e que também foi enviada, por e-mail, para
todos os cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 5 de agosto.
Solicitou a ciência de todos os presentes. 1. Plano de trabalho: A presidente sugeriu a atualização
do plano no item 9, Prevenção de acidentes, para Visita às UMEs para fazer identificação de risco
de segurança no local de trabalho. Anteriormente fazíamos apenas a verificação dos equipamentos
de combate a incêndio. Vamos ampliar o escopo da visita técnica. 2. Zoneamento: A presidente
informou que está aguardando a manifestação de todos os cipeiros indicando a disponibilidade de
realizar visita técnica (por ser próxima ao seu trabalho ou residência, por exemplo) utilizando-se de
meios próprios (a pé, de transporte público ou particular). Essas visitas sempre serão realizadas em
dupla ou trio e após convocação, se possível uma vez ao mês dependendo da disponibilidade de
horários dos cipeiros que se habilitem a realizá-la. 3. Identificação de risco de segurança no local
de trabalho e Revalidação do Mapa de Riscos: Já iniciamos em agosto a Identificação de risco de
segurança no local de trabalho e a Revalidação do Mapa de Riscos na UME Margareth Buchmann.
Nessa visita técnica participaram 3 cipeiras (Cristina, Débora e Fátima). A presidente compartilhou
com os cipeiros o documento que foi elaborado e foi aberta para discussão a análise que foi
realizada. Para o mês de outubro, ficaram agendadas visitas técnicas nas UMEs Samuel Augusto
Leão de Moura (cipeiros Cristina, Paloma e Suely) e Magali Alonso (cipeiras Fátima, Regina e
Rosângela). A Presidente pontuou que foi verificada a dificuldade de atribuir o zoneamento da
região dos morros e Área Continental. Então, para essas regiões, conseguiremos o agendamento de
transporte desde que seja realizado com antecedência. A presidente ressaltou que ao revalidar o
mapa de riscos, o cipeiro deve sinalizar no mapa a rota de fuga. Para o mês de outubro foram
levantadas duas demandas para visita técnica: UME Padre Francisco Leite (cipeiras Sheila e
Valéria) e UME Gota de Leite (cipeiros Cristina, Jackson e Aldemir). Ficou determinado que os
cipeiros combinarão as datas e horários para os dois agendamos. Também será decidido nas
próximas semanas mais um cipeiro que acompanhará a visita técnica na UME Francisco Leite. 4.
Assuntos diversos: 4.1 Formações: Em agosto foram oferecidas duas formações. Em parceria com
a Coordenadoria de Medicina do Trabalho da Secretaria de Gestão (Comed/Seges): "Promovendo a
saúde: Os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis e os benefícios da
alimentação saudável na prevenção" e em parceria com a Coordenadoria de Engenharia de
Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (Coseg/Seges): formação Noções de Combate a
Incêndio dentro do projeto Servidor Voluntário. A presidente informou que as palestras foram bem
avaliadas. Na palestra ministrada pela Coseg foi sugerido pelos participantes que a Seduc informe
previamente o dia em que serão retirados os extintores de incêndio para recarga, para que os
profissionais da UME possam manusear (descarregar) os extintores (um de cada tipo) como
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treinamento para uma situação de emergência. O Sr. Borges informou que é comum hoje em dia nas
empresas, que esvaziem o extintor antes de enviar para a recarga. Alguns profissionais marcam
treinamentos sobre combate a incêndio para coincidir com a data da recarga, assim fazem o
treinamento esvaziando o extintor. 4.2 Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas: No dia
10 de outubro se comemora o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Conforme
combinado na reunião anterior, cipeiros que fazem parte da comissão de comunicação elaborarão
roteiro para que os personagens Cipinha e Lucipa transmitam informações sobre temas relacionados
a saúde e segurança. Será apresentada para os cipeiros na reunião de outubro a proposta de roteiro.
A presidente solicitou que a cipeira Rosângela, responsável pelos personagens, entre em contato
com a Coform para compartilhar a proposta e em conjunto elaborar o vídeo. 4.3 Plano de
emergência: A presidente informou que já agendamos com a Coseg/Seges datas para realização de
formação para diretores/assistentes de direção das UMEs no mês de novembro. 4.4 Exames
médicos periódicos: O cipeiro Jackson apresentou a situação referente aos exames médicos
periódicos que não estão sendo realizados conforme determina a legilação. A presidente informou
que solicitará informações via memorando junto a Seges. 4.5 Foi sugerido pelos cipeiros que os
técnicos de segurança do trabalho sejam consultados em relação a construção e reforma das escolas
para que possam colaborar com sugestões em assuntos relacionados a segurança. Também foi
sugerido o reenvio de alguns comunicados da CIPA Setorial Educação às UMEs como, por
exemplo, orientações para Manutenção de Luzes de Emergência de 2018. 5. Reciclagem da
formação de Noções de Combate a Incêndio. Nessa formação ministrada pelo Sr. Borges, os
cipeiros esclareceram dúvidas com relação ao uso dos vários tipos de extintores, hidrantes e
alarmes, sobre sinalização de rota de fuga e como agir em uma emergência. Nada mais havendo a
tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

