
 

   

 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 81/2021-SEDUC – D.O.S. 15 de julho de 2021) 
 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2021, foi realizada a 2ª 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, Maria 3 

de Fátima Alves dos Santos, Rosângela Pereira de Oliveira, Maria Cristina Zinezi, Débora Gil 4 

Souza, Andrea Gonçalves da Mata Lima, Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Sheila Leite de 5 

Oliveira, Paloma Paula Paulino de Melo e Valquíria Santos de Santana e dos Srs. Aldemir Cariri de 6 

Lima e Jackson dos Santos da Conceição, além dos representantes da Coordenadoria de Engenharia 7 

de Segurança do Trabalho (COSEG) Sr. Antonio Luis Borges e da Sra. Patrícia Pontes de Oliveira 8 

Lima. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que a 9 

cópia da ata de reunião do mês de junho está disponível na página da CIPA Setorial Educação no 10 

Portal da Educação em Espaço para todos https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que 11 

também foi enviada, por e-mail, para todos os cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-12 

seduc@santos.sp.gov.br. Solicitou a ciência de todos os presentes. 1. SIPAT Educação: Os 13 

cipeiros fizeram a avaliação da 10ª SIPAT Educação “Edison Vicente Silvino” sendo considerado 14 

que o evento foi bem sucedido e bem avaliado pelos participantes. Em consenso foi exposto que a 15 

realização do evento no formato remoto foi a melhor opção, pois possibilitou que os profissionais 16 

da educação e demais participantes pudessem participar de várias atividades. A presidente pontuou 17 

que a parceria com a equipe organizadora da Semana da Educação foi muito valiosa e que 18 

procuraremos fortalecer essa parceria para a próxima SIPAT Educação. 2. Formações: 2.1 A 19 

presidente informou que no mês de agosto, em parceria com a Coordenadoria de Medicina do 20 

Trabalho da Secretaria de Gestão (Comed/Seges), a formação “Promovendo a saúde: Os fatores de 21 

risco para as doenças crônicas não transmissíveis e os benefícios da alimentação saudável na 22 

prevenção ministrada pela enfermeira do trabalho Natália Ferreira Sanches da Secretaria de Gestão 23 

(Seges), pela nutricionista Maria Laura Monteiro e pela profissional de educação física Amanda 24 

Morais da Rocha da Secretaria de Saúde (SMS), será realizada no dia 12 de agosto, das 10h às 12h, 25 

por meio da plataforma YouTube. Foram designadas as cipeiras Natalie e Fátima para viabilizarem 26 

o suporte técnico para realização da formação. Nessa formação estarão acompanhando na 27 

apresentação dos palestrantes e recepção aos participantes as cipeiras Paloma, Fátima e Natalie. 2.2 28 

Ainda em agosto também será oferecida a formação para servidores voluntários com o tema Noções 29 

de Combate a Incêndio oferecida pela Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da 30 

Secretaria de Gestão (Coseg/Seges) ministrada pelo técnico de segurança do trabalho Antônio 31 

Borges, no dia 18 de agosto das 14h às 16h, por meio de formação remota, via plataforma Google 32 

Meet. Nessa formação estarão acompanhando na apresentação dos palestrantes e recepção aos 33 

participantes as cipeiras Regina e Rosângela. 3. Zoneamento: A CIPA Setorial Educação, além das 34 

reuniões mensais, realiza quando necessário, visitas técnicas para Identificação de risco de 35 

segurança no local de trabalho nas UMEs e prédios administrativos da Seduc, revalidação dos 36 

mapas de riscos ou outros assuntos pertinentes. Essas visitas técnicas são realizadas após 37 

convocação, se possível uma vez ao mês dependendo da disponibilidade de horários dos cipeiros 38 

que se habilitem a realizá-la. A presidente informou que enviará, por e-mail, uma tabela com 39 

relação de todas as Unidades para que os cipeiros verifiquem a disponibilidade de visita técnica (por 40 

ser próxima ao seu trabalho ou residência, por exemplo) utilizando-se de meios próprios (a pé, de 41 

transporte público ou particular). Essas visitas sempre serão realizadas em dupla ou trio. 4. 42 

Assuntos diversos: 4.1 A presidente consultou os cipeiros sobre a retomada das reuniões ordinárias 43 

serem presenciais. Em consenso, neste momento, os cipeiros optaram pelas reuniões ainda serem 44 

remotas. Algumas dúvidas sobre o retorno as aulas presenciais foram respondidas pelas cipeiras 45 



 

Fátima e Débora, supervisoras de ensino. 4.2 A presidente informou que foi encaminhado, por mala 46 

direta, boton da CIPA Educação para os novos cipeiros. A sugestão é que utilizem o boton em 47 

eventos e diariamente, se assim desejarem. Citou como exemplo, usar no cordão do crachá 48 

funcional. 4.3 Projeto Vamos Correr e caminhar: verificaremos a possibilidade de retorno de 49 

projeto, ainda nesse semestre. A presidente informou que a retomada gerará o pagamento de hora 50 

projeto e é necessário verificar a possibilidade. Também foi solicitado ao cipeiro Aldemir o 51 

encaminhamento a presidente da legislação municipal que permite a retomada de atividades físicas 52 

em grupo na praia. 4.4 A presidente reforçou o combinado na reunião anterior sobre recebimentos/ 53 

encaminhamentos de e-mails. A CIPA Setorial Educação tem um canal de comunicação com os 54 

servidores e UMEs: cipa-seduc@santos.sp.gov.br. Todos os cipeiros foram inclusos no grupo de e-55 

mail da CIPA e poderão visualizar os e-mails recebidos. Esses e-mails serão respondidos pela 56 

Presidente e na sua ausência a vice-presidente e/ou outro cipeiro serão autorizados a responder. 4.5 57 

A presidente confirmou o agendamento para o dia 3 de agosto, às 9h30, onde as cipeiras Sheila e 58 

Valquíria acompanharão os técnicos de segurança do trabalho da Coseg/Seges em visita técnica de 59 

Inspeção Técnica de Segurança na UME Terezinha Maria Calçada Bastos. Lembrando que a 60 

participação dos cipeiros será de observadores. 4.6 A presidente informou que encaminhamos para 61 

as escolas o COMUNICADO Nº 9 /2021 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO referente ao 62 

Mapeamento dos extintores de incêndio. No comunicado foram enviadas as orientações referentes à 63 

instalação dos extintores de incêndio ressaltando que é necessária que a escola tenha mapeada a 64 

localização dos equipamentos em cada ambiente para facilitar a reinstalação, caso seja necessário. 65 

Foi verificado que muitas escolas estão solicitando placas de sinalização, dessa forma, 66 

encaminhamos o COMUNICADO Nº 12 /2021 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO solicitando que 67 

as escolas informassem a CIPA Setorial Educação a especificação e a quantidade necessárias de 68 

placas de sinalização para extintores de incêndio, para aquisição. 4.7 Dia Nacional de Segurança e 69 

Saúde nas Escolas: No dia 10 de outubro se comemora o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 70 

Escolas. A presidente compartilhou que nesse dia/mês se busca o desenvolvimento de ações que 71 

visem promover a prevenção e promoção de segurança e saúde nas escolas contribuindo para a 72 

construção de uma cultura de prevenção. Sugeriu a proposta de desenvolvermos um vídeo com os 73 

personagens Cipinha e Lucipa falando sobre assunto relacionado a esse tema. Os cipeiros 74 

colaboraram com sugestões de temas para o vídeo. A cipeira Sheila sugeriu tema relacionado à 75 

saúde mental e o Sr. Borges sugeriu tema relacionado a acidentes de trajeto, visto que muitos 76 

acidentes nos últimos anos têm ocorrido durante o trajeto do servidor (casa/trabalho/casa) e também 77 

ao tema já abordado em cartazes da CIPA, “Se for para cair, que seja na risada”. Ficou combinado 78 

que a comissão de comunicação da CIPA Educação sugerirá roteiro a ser desenvolvido no vídeo. 79 

Pode ser mais de um vídeo. A presidente solicitou que a cipeira Rosângela, responsável pelos 80 

personagens, entre em contato com a Coform para compartilhar a proposta e em conjunto elaborar o 81 

vídeo. 4.8 Verificamos que a plataforma Google meet agora só permite a utilização pelo período de 82 

1 hora. Verificaremos junto a Seção Núcleo Tecnológico (Senutec) a possibilidade de utilização de 83 

e-mail com o domínio educa.santos que permite a utilização da plataforma por um período maior de 84 

tempo. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. __________________ 85 

________________________________________________________________________________86 

________________________________________________________________________________ 87 


