
 

   

 
 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 2/2022- CIPA/SEDUC – D.O.S. 6 de janeiro de 2022) 
 

Aos dezenove dias do mês de janeiro de 2022, foi realizada a 8ª Reunião Ordinária da Comissão 1 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, via plataforma Google Meet, com a 2 

presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Rosana da Costa Corrêa Parra 3 

(presidente), Maria de Fátima Alves dos Santos, Valéria de Oliveira, Suely Regina Papa da Silva, 4 

Natalie Alves Silva de Souza e Maria Cristina Zinezi, além dos representantes da Coordenadoria de 5 

Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (COSEG/Seges) Sra. Suzana Cunha 6 

de Oliveira Lima e Sr. Antônio Luiz Borges. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem do dia: 7 

Abertura: A presidente informou que a cópia da ata de reunião do mês de dezembro/2021 está 8 

disponível na página da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço para todos 9 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que também foi enviada, por e-mail, para todos os 10 

cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 16 de dezembro. 11 

Solicitou a ciência de todos os presentes. Ressaltou também a importância da participação de todos 12 

os cipeiros nas reuniões e eventos promovidos pela CIPA Setorial Educação. Conforme aprovado 13 

em reunião, a partir de janeiro de 2022, somente serão aceitas as justificativas de ausência quando 14 

informadas com antecedência a data da reunião acompanhada de justificativa da Direção da UME. 15 

O mesmo critério serve para as convocações para formações e/ou visitas técnicas. Solicitamos 16 

também as UMEs que informem quando o servidor estiver de férias ou licenças. A presidente 17 

informou que foi reencaminhado e-mail para as UMEs com o cronograma de reuniões aprovado na 18 

posse da atual gestão. 1. Revalidação/ confecção de mapa de riscos: A presidente informou que 19 

no mês de janeiro foram realizadas visitas técnicas para revalidação do mapa de risco nas UMEs: 20 

Lydia Federici, Antonio Demóstenes Brito, Anízio Bento, Leonardo Nunes, Olavo Bilac e Ayrton 21 

Senna da Silva. Na reunião foram definidos, para os cipeiros presentes, as seguintes UMEs para o 22 

período de fevereiro a maio, em dia e horário a combinar: Suely (UMEs Sá Porto, Claudia Helena, 23 

João Walter S. Smolka, Maria Lucia Prandi e Yara Santini); Cristina (Centro Darcy Ribeiro, Pref. 24 

Esmeraldo Tarquínio, Waldery de Almeida, Gal. Clóvis Bandeira Brasil, Cely de Moura Negrini e 25 

Luiz Carlos Prestes); Valeria (Monte Cabrão, Noel Gomes, Judoca, R. Altman, Terezinha Calçada, 26 

Genésio, Padre Lucio Floro e Therezinha de Jesus S. Pimentel); Fátima (Maria de Loures B. Bernal, 27 

Pedro Crescenti, Hilda Papa e João Ignácio); Natalie (Passos Sobrinho, Padre Waldemar, Olívia 28 

Fernandes, Auxiliadora da Instrução e Elsa Virtuoso). Na reunião de fevereiro serão definidas as 29 

participações dos demais cipeiros. A revalidação das UMEs Andradas I e II será realizada após a 30 

reforma. Também foi decidido que nessa revisão para revalidação do mapa de riscos não 31 

identificaremos a rota de fuga, sendo assunto a ser tratado quando for realizada a revalidação do 32 

Plano de Emergência para que se verifique qual a melhor rota de saída. O Sr. Borges pontuou que o 33 

Plano tem que ir ao encontro da rota de fuga. Também será levada em consideração as escolas que 34 

já tem o AVCB para seguir a rota já definida no projeto. A presidente concluiu esse assunto 35 

informando que nos anos de 2016 e 2017 foram entregues em todas as escolas construídas até 36 

aquela época, mapas de riscos para serem afixados em local visível, em cada pavimento da 37 

Unidade. Verificamos que com o passar do tempo este documento pode ter sido extraviado. Então, 38 

na busca de preservar a integridade do documento, a presidente solicitou ao Deafin a compra de 39 

expositores de plástico que serão entregues junto com os mapas nas Unidades. Estamos aguardando 40 

a aprovação do pedido. 2. Projeto Vamos Correr e Caminhar: A presidente informou que em 41 

fevereiro teremos a retomada do projeto que será oferecido aos servidores e prestadores de serviço 42 

alocados na Secretaria de Educação, que se inscrevem e tiverem as inscrições deferidas, após 43 

análise de formulário a ser preenchido no momento da inscrição. As aulas serão ministradas pelo 44 

professor e cipeiro Aldemir Cariri, as terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. As aulas serão 45 



 

realizadas na Praia do Gonzaga (tenda localizada atrás da Concha Acústica no Canal 3). As 46 

inscrições serão realizadas em link disponível na página da CIPA no Portal da Educação. O 47 

comunicado com as informações complementares será publicado na primeira semana de fevereiro. 48 

A presidente pontuou que o uso de máscara facial será obrigatório. 3. Formações: 3.1 Primeiros 49 

Socorros SAMU nas escolas - A presidente reforçou o agendamento da formação para o período 50 

de março a junho. Os cipeiros serão convocados para atuarem na organização do evento (organizar 51 

a disposição das cadeiras no auditório, na recepção dos participantes solicitando a assinatura na lista 52 

de presença, na recepção dos palestrantes e na abertura/ encerramento da formação). Para o mês de 53 

março serão convocadas as cipeiras: Fátima e Débora, dia 22 de março, período da manhã, Rosana e 54 

Valéria, dia 24 de março, período da tarde, Suely e Andrea, dia 29 de março, período da manhã e 55 

Regina e Cristina, dia 31 de março, período da tarde. Nas reuniões de fevereiro e março serão 56 

definidos quais os cipeiros que participarão nos outros meses. 3.2 Noções de Combate a Incêndio: 57 

A presidente reforçou o agendamento da formação para o período de março a junho. Os cipeiros 58 

serão convocados para atuarem na organização do evento (na recepção dos participantes solicitando 59 

a assinatura na lista de presença, na recepção dos palestrantes e na abertura/ encerramento da 60 

formação). Para o mês de março serão convocadas as cipeiras: Fátima e Débora, período da manhã, 61 

e Rosana e Valéria, período da tarde. Nas reuniões de fevereiro e março serão definidos quais os 62 

cipeiros que participarão nos outros meses. 4 Eleição CIPA Setorial Educação 2022/2023: A 63 

presidente informou que tivemos alteração em algumas datas do cronograma eleitoral, mas que 64 

permanecem as datas para os períodos de inscrição e treinamento. O período de votação foi 65 

ampliado. 5. Assuntos diversos: 5.1 Inclusão de documentos no PPP: A presidente informou que 66 

em gestões anteriores da CIPA Setorial Educação foi apresentada a proposta que documentos 67 

relativos a Saúde e Segurança façam parte do Projeto Político-Pedagógico (PPP). Após reunião com 68 

a Comissão Permanente da Supervisão de Ensino foram sugeridas ações para concretizar essa 69 

solicitação, visto que a implantação de mudanças e novos procedimentos implicam planejamento do 70 

processo. Dentre as propostas está a realização de reuniões sob a coordenação da CIPA Setorial 71 

Educação, com parcerias, se necessário, para tratativas com os Diretores das UMEs e Supervisores 72 

de Ensino, explanando cada documento e ao menos o caminho para a aquisição e regularização das 73 

ações efetivas de segurança e prevenção de acidentes. Também foi sugerida a indicação de 74 

possíveis modelos de documentos e padronização da organização e acompanhamento via ações da 75 

Supervisão de Ensino, da efetivação dos procedimentos. A sugestão da presidente é que as reuniões 76 

sejam iniciadas no primeiro semestre de 2022 para que durante o ano os documentos sejam 77 

formulados e organizados, fazendo constar na Portaria de encerramento a referência a Pasta de 78 

Saúde e Segurança no Trabalho. Foram designadas as cipeiras Fátima e Débora para fazerem parte 79 

da comissão que tratará desse assunto. 5.2 Orientações sobre o uso de elevadores: A CIPA 80 

Setorial Educação analisou o Relatório de Investigação de Acidente de Trabalho nº 176/2021 – 81 

SEDUC 59/21, no qual é relatado que servidora ficou presa em elevador devido à corte de energia 82 

programada na Unidade Municipal de Educação Vinte e Oito de Fevereiro. Nesse relatório foi 83 

informado que a UME não possuía orientações e chave para abrir o elevador sendo necessário 84 

acionar a empresa de manutenção de elevadores SANISA para socorrer a servidora. Os Técnicos de 85 

Segurança do Trabalho (TSTs) da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da 86 

Secretaria de Gestão (Coseg/Seges) recomendam que é necessário que Equipe gestora e 87 

profissionais da educação da UME recebam orientações, teóricas e práticas, quanto ao correto uso 88 

da chave de segurança para a abertura dos elevadores em caso de travamento da porta. Também é 89 

necessário identificar a chave e armazená-la em local de fácil acesso com a ciência de todos os 90 

profissionais da educação que atuam no setor administrativo. Sabedores que os elevadores das 91 

UMEs possuem marca, modelo e ano de fabricação diversos, o que diferencia a orientação quanto 92 

ao manuseio, solicitamos ao Deafin que todas as escolas que possuem elevadores tenham seus 93 

profissionais orientados para evitar que acidentes tenham desdobramentos não desejados. 5.3 94 

Pandemia: A presidente informou que verificaremos junto a Programa Saúde na Escola (PSE) a 95 

necessidade de revisão das ORIENTAÇÕES DA CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO E 96 

COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COSEG/SEGES) 97 

NO RETORNO ÀS ATIVIDADES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UMEs) – 98 



 

ENSINO FUNDAMENTAL. A última revisão foi em 28 de janeiro de 2021. Inicialmente 99 

verificamos que há a necessidade de alteração quanto ao distanciamento, que deve ser físico, sem 100 

contato, e orientações quanto ao uso/reuso da máscara profissional, N95/Pff2, que foram entregues 101 

aos educadores no final de 2021. 5.4 Programa Educa Santos TV: A presidente informou que 102 

gravaremos um vídeo falando do Projeto Vamos Correr e Caminhar, eleição da CIPA e ação que 103 

planejamos para 2022 dentro do programa Educa Santos TV, exibido na TV Cultura. Participarão 104 

do vídeo a presidente e os cipeiros Aldemir e Rosângela, com a participação da professora Camila. 105 

Os personagens Cipinha e Lucipa vão participar interagindo com os cipeiros. 5.5 Inspeções 106 

Técnicas de Segurança: A presidente informou que aguarda manifestação da Coseg referente a 107 

inspeção a ser realizada na UME Andradas II que ocupará outro prédio enquanto é realizada a 108 

reforma na sede atual. Também solicitamos que nos relatórios, se possível, sejam mencionadas, 109 

caso se verifique a falta de extintores de incêndio e placas de sinalização de rota de fuga, a 110 

quantidade e locais em quem devem ser instalados. 6. Análise dos Relatórios de Investigação de 111 

Acidentes de Trabalho: Serão analisados na próxima reunião em fevereiro. Nada mais havendo a 112 

tratar, a presidente deu por finalizada a reunião._________________________________________ 113 

________________________________________________________________________________ 114 

________________________________________________________________________________ 115 

________________________________________________________________________________ 116 

________________________________________________________________________________ 117 


