
 

   

 
 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2022/2023 

(CONVOCAÇÃO nº 1/2023- CIPA/SEDUC – D.O.S. 10 de janeiro de 2023) 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2023, foi realizada a 8ª 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. Rosana da Costa Corrêa Parra 4 

(presidente), Natalie Alves Silva de Souza, Maria de Fátima Alves dos Santos e Maria Cristina 5 

Zinezi, além da representante da Seção de Segurança do Trabalho da Coordenadoria de Engenharia 6 

de Segurança do Trabalho da Secretaria de Finanças e Gestão (Sesetra/Coseg/Sefin), Sra. Patrícia 7 

Pontes, Técnica de Segurança do Trabalho (TST). Ordem do dia: Abertura: A presidente 8 

informou que a cópia da ata de reunião do mês de dezembro/2022 está disponível na página da 9 

CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço para todos 10 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que também foi enviada, por e-mail, para todos os 11 

cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 26 de dezembro. 12 

Solicitou a ciência de todos os presentes. A presidente solicitou que os cipeiros façam anotações dos 13 

assuntos que foram abordados na reunião e que estas informações sejam encaminhadas para a 14 

presidente em até dois dias úteis após a reunião por meio de e-mail, whatsapp ou anotação impressa 15 

no final da reunião. 1. Eleição CIPA Setorial Educação 2023/2024: A presidente informou que 16 

após reunião da comissão eleitoral foi elaborado o cronograma eleitoral para gestão 2023/2024. O 17 

processo eleitoral iniciará em fevereiro com término previsto para junho. Todas as UMEs serão 18 

polo de inscrição juntamente com o protocolo da Seduc, Sebibli no Centro Darcy e Coseg/Sefin. Os 19 

formulários de inscrição serão entregues no período de 30 de janeiro a 6 de fevereiro. As inscrições 20 

também poderão ser realizadas por meio de link disponível na página da CIPA no Portal da 21 

Educação. No edital a ser publicado em Diário Oficial de Santos, também será disponibilizado 22 

qrcode para facilitar a inscrição de candidatos. O período de inscrição será de 6 a 24 de fevereiro. 23 

Todas as escolas e prédios administrativos da Seduc receberão cartaz com as informações sobre a 24 

eleição, link e qrcode. O cartaz também será divulgado no Instagram da CIPA. 2. Assuntos 25 

diversos: 2.1 AVCB: A presidente informou que em consulta ao Deafin fomos informados que até 26 

dezembro de 2022, 40 UMEs já possuem o AVCB. Outras 8 Umes em execução de serviços para o 27 

AVCB e 6 Umes em processo para renovação do AVCB. O restante consta juntamente com 28 

processo de reforma da Ume ou em processo para confecção de projetos pela Prodesan. 2.2 29 

Formações: A presidente informou também que no primeiro semestre a formação SAMU nas 30 

Escolas acontecerá no período de abril a junho. Já a formação Noções de Combate a Incêndio 31 

propomos acontecer no segundo semestre para que possamos no primeiro semestre organizar o 32 

Plano de Emergência nas UMEs que já tem o AVCB e que tenham preenchido o Plano de 33 

Emergência. Nos reuniremos com o TST Borges para realizar um cronograma. 2.3 Mapa de risco: 34 

A presidente informou que entregamos aos TSTs da Coseg 22 mapas de UMEs para análise. Após a 35 

aprovação estes serão encaminhados as UMEs juntamente com display de plástico para que sejam 36 

afixados na entrada de cada pavimento. Em fevereiro definiremos quais escolas serão visitadas para 37 

revalidação do mapa de risco. Conforme as escolas tiverem seu plano de emergência analisado, no 38 

mapa de risco sinalizaremos a rota de fuga. A presidente informou que brevemente utilizaremos 39 

uma nova ferramenta para elaboração do mapa de riscos, o Inkscape, que inicialmente parece 40 

atender as nossas necessidades. A TST Patricia informou que também existe um aplicativo, 41 

floorplancreator.net, que pode ser útil na confecção dos mapas. 2.4 Programa de Gerenciamento 42 

de Riscos: A TST Patrícia informou que no período de 6 a 10 de fevereiro empresa contratada pela 43 

Secretaria de Finanças e Gestão (Sefin), com o gerenciamento da Coseg, estará em visita técnica em 44 

21 escolas para realização de aferição de calor e ruído em atendimento ao projeto do Programa de 45 



 

Gerenciamento de Riscos (PGR) que será realizado em toda a PMS para adequação a legislação 46 

vigente. As demais UMEs e prédios administrativos da Seduc terão visita técnica a ser agendada 47 

oportunamente. 2.5 Ergonomia bibliotecas: A cipeira Cristina relatou dificuldades que os 48 

profissionais que atuam nas bibliotecas da escola têm no manuseio de grandes volumes de livros. 49 

Foi sugerido que agendássemos reunião com o fisioterapeuta do trabalho para realizar um estudo 50 

ergonômico do trabalho realizado pelos profissionais das bibliotecas das escolas. A presidente ficou 51 

de agendar reunião e solicitou que a cipeira analisasse comunicado enviado as UMEs em 2018 52 

sobre Recebimento e distribuição do Livro Didático. Ainda sobre o assunto ergonomia a presidente 53 

informou que o material elaborado pelo fisioterapeuta do trabalho, sobre orientações para os 54 

professores de educação infantil e educadores de desenvolvimento infantil já foi encaminhado a 55 

Diretoria de Comunicação para elaboração de arte para cartaz e panfleto. 3. Análise dos Relatórios 56 

de Investigação de Acidentes de Trabalho: nesse mês não foram analisados. Nada mais havendo 57 

a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião._______________________________________ 58 
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