
 

   

 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 76/2021-SEDUC – D.O.S. 23 de junho de 2021) 
 

Aos trinta dias do mês de junho de 2021, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Interna 1 

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

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

Silva de Souza, Maria de Fátima Alves dos Santos, Rosângela Pereira de Oliveira, Maria Cristina 4 

Zinezi, Débora Gil Souza, Valeria de Oliveira, Suely Regina Papa da Silva, Andrea Gonçalves da 5 

Mata Lima, Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Sheila Leite de Oliveira, Paloma Paula Paulino 6 

de Melo, Elisabete Alves Banhara de Oliveira e Valquíria Santos de Santana e dos Srs. Aldemir 7 

Cariri de Lima e Jackson dos Santos da Conceição, além dos representantes da Coordenadoria de 8 

Engenharia de Segurança do Trabalho (COSEG) Sr. Antonio Luis Borges e das Sras. Patrícia 9 

Pontes de Oliveira Lima e Suzana Cunha de Oliveira Lima. Apresentando-se a pauta, a saber: 10 

Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que as cópias das atas de reunião estão 11 

disponíveis na página da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço para todos 12 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que também são enviadas, por e-mail, para todos os 13 

cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br. Solicitou a ciência de 14 

todos os presentes. 1. Apresentação e orientações gerais: A presidente apresentou aos cipeiros o 15 

histórico da formação da CIPA Setorial Educação e suas realizações, como projetos, palestras e 16 

canais de comunicação, durante esse período. Informou que até 2019, por meio do Projeto 17 

Qualidade de Vida do Educador, era oferecido aos educadores/UMEs que tinham interesse: 18 

Ginástica Laboral e o Projeto Vamos Correr?Vamos Caminhar?, com atividades de corrida e 19 

caminhada a noite na praia . Devido a Pandemia, os projetos foram suspensos, mas pontuou que 20 

pretendemos retomar essas atividades quando for seguro o retorno. Projetos similares já foram 21 

oferecidos pela CIPA em gestões anteriores por meio do Projeto Qualidade de Vida do Trabalhador. 22 

Desde 2004 temos uma página da CIPA na internet, inicialmente ficava na página da PMS e hoje 23 

está no Portal da Educação. Ela pode ser acessada na aba Espaço para todos. A página é 24 

rotineiramente atualizada sempre que há a necessidade. Informou que para ampliar os meios de 25 

divulgação das ações da CIPA Setorial Educação, temos também, desde a última gestão, uma conta 26 

no Instagram @cipaseduc_santos que é atualizada com notícias, projetos e campanhas da CIPA 27 

sempre a pedido da Presidente. A conta é disponibilizada apenas para visualização sem a demanda 28 

de recebimento de respostas. Nosso canal de contato é sempre nosso e-mail. Também temos um 29 

canal no Youtube onde estão postados os vídeos elaborados sobre prevenção a Covid. Também 30 

oferecemos aos servidores palestras que sejam relacionadas à saúde e segurança no decorrer do ano, 31 

como por exemplo, neste ano estamos em parceria com a Coordenadoria de Medicina (Comed) com 32 

palestras relacionadas à saúde e com a Coseg/Seges palestras relacionadas à prevenção de acidentes. 33 

Outro projeto que a CIPA Setorial Educação promove desde 2016 é o projeto de Plano de 34 

Emergência e Simulado de Evacuação em Escolas. O projeto piloto foi na UME José da Costa 35 

Barbosa e depois realizamos na UME Prefeito Esmeraldo Tarquínio e UME Florestan Fernandes. 36 

Devido à pandemia, o projeto foi suspenso até que seja seguro retomarmos a atividade. Foi 37 

esclarecido que visitas técnicas de cipeiros as UMEs e/ou formações ocorrem somente por meio de 38 

convocação em cronograma que é definido pela Presidente. Encaminhamentos referentes a 39 

comunicados, contatos telefônicos ou procedimentos encaminhados pela CIPA Setorial Educação as 40 

UMEs serão realizados pela Presidente sempre que necessário. A CIPA Setorial Educação tem um 41 

canal de comunicação com os servidores e UMEs: cipa-seduc@santos.sp.gov.br. Todos os cipeiros 42 

serão inclusos no grupo de e-mail da CIPA e poderão visualizar os e-mails recebidos. Esses e-mails 43 

serão respondidos pela Presidente e na sua ausência a vice-presidente e/ou outro cipeiro serão 44 

autorizados a responder. Para que os cipeiros possam se comunicar entre si, existe um grupo no 45 



 

whatsapp. Esse meio de comunicação deve ser usado para troca de mensagens sobre ações 46 

pertinentes a CIPA Setorial Educação, assuntos relacionados à saúde, segurança, educação 47 

ambiental, qualidade de vida e educação. Outros assuntos não pertinentes devem ser encaminhados 48 

diretamente para as pessoas em seu número pessoal. A Presidente informou que será entregue aos 49 

novos cipeiros, por meio de mala direta, boton com o logo da CIPA Setorial Educação que deve ser 50 

usado em eventos e diariamente, se assim desejarem. Citou como exemplo, usar no cordão do 51 

crachá funcional. 1. Cronograma de reuniões: As reuniões da CIPA Setorial Educação serão 52 

realizadas remotamente pelo Google Meet até que o retorno presencial, dentro dos protocolos de 53 

segurança, seja garantido. Para as reuniões ordinárias são convocados titulares e suplentes por meio 54 

de convocação publicada mensalmente em cronograma de reuniões/formações da Seduc e também 55 

em convocação específica no Diário Oficial de Santos. Ficaram definidas as seguintes datas: 30 de 56 

junho, 28 de julho, 25 de agosto, 29 de setembro, 27 de outubro, 24 de novembro, 15 de dezembro 57 

de 2021 e 19 de janeiro, 23 de fevereiro, 30 de março, 27 de abril e 25 de maio de 2022 no horário 58 

das 14h às 16h. 2. SIPAT Educação: A partir desse ano nossa SIPAT terá um patrono e passa a se 59 

chamar: 10ª SIPAT Educação “Edison Vicente Silvino”. A presidente apresentou aos presentes um 60 

breve currículo do patrono. O tema escolhidos pelos cipeiros para esse ano foi Segurança, saúde 61 

física e mental: elementos para uma vida plena. Como nossa gestão se iniciou em junho/2021, os 62 

cipeiros da gestão anterior colaboraram na organização com meses de antecedência. Sempre a 63 

gestão que sai escolhe o tema e as palestras para a próxima gestão. A SIPAT Educação acontecerá 64 

dentro da Semana de Educação que este ano será de forma remota, no período de 19 a 21 de julho. 65 

Estamos ainda em finalização de contratação de palestrantes. A CIPA Setorial Educação indicou a 66 

comissão organizadora da Semana da Educação qual o tema que deveria ser abordado. A palestra da 67 

SIPAT será no dia 20 de julho, nos períodos da manhã e tarde. 3. Plano de Trabalho: 68 

Apresentamos a proposta do plano de trabalho pela gestão anterior com a sugestão de continuidade 69 

de alguns itens e com o acréscimo de outros. Após a análise dos cipeiros o plano foi revisado com 70 

algumas sugestões, como por exemplo, a proposta da cipeira Natalie, que sugeriu que a 71 

apresentação dos cipeiros fosse realizada em reunião/formação remota, ou por meio de vídeos com 72 

uma breve apresentação dos cipeiros da nova gestão. Nessa oportunidade foi pré-definida uma 73 

formação para Diretores no mês de novembro com o tema Plano de Emergência que será oferecida 74 

pelos técnicos de segurança do trabalho da Coseg/Seges. Também foi compartilhada pela Presidente 75 

a dificuldade tecnológica para a elaboração dos Mapas de Riscos. Explicou que estamos 76 

viabilizando parceria com universidades para a elaboração de planta baixa das UMEs e prédios 77 

administrativos, bem como o desenvolvimento de um sistema para a inserção dos dados após a 78 

revalidação dos mapas pelos cipeiros. A cipeira Débora destacou a importância da proposta de 79 

envolver os alunos das universidades na execução dessa proposta. A presidente informou que temos 80 

uma licença de programa semelhante ao AutoCAD, o ProgeCad, mas que não possuímos 81 

conhecimento técnico para utilização. A cipeira Valéria se voluntariou a tentar utilizar o programa 82 

para a confecção de planta baixa. A cipeira Sheila sugeriu, se possível, que os alunos desse um 83 

curso de AutoCAD para os cipeiros. A cipeira Natalie também apresentou a proposta para que na 84 

próxima SIPAT fosse abordado o tema Comunicação não violenta com a justificativa de que grande 85 

parte dos problemas de relacionamento e desentendimento nas escolas parte da comunicação. O 86 

Plano de Trabalho pode ser revisto sempre que necessário e está disponível na página da CIPA 87 

Setorial Educação no Portal da Educação. A cipeira Cristina ficou de apresentar uma proposta para 88 

a próxima reunião. 4. Formações: A presidente informou que a CIPA Setorial Educação 89 

disponibiliza desde maio formações em parceria com a Comed/Seges e com a Coseg/Seges. Em 90 

junho foram ministradas as formações Liderando em meio à pandemia, convocação para os 91 

Diretores das UMEs divididos em 4 turmas, ministrada pela psicóloga Carolina Alves Ribeiro 92 

Sotero e Ansiedade em tempos de pandemia, como lidar?, a convite, ministrada pelo psicólogo 93 

Fábio dos Santos Cascais para os profissionais da educação da rede municipal de ensino. As 94 

formações foram realizadas remotamente via plataforma Google Meet. A presidente informou que 95 

já temos planejado para agosto, em parceria com a Comed, a formação “Promovendo a saúde: Os 96 

fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis e os benefícios da alimentação saudável 97 

na prevenção", ministrada por nutricionista e educador físico. Foi apresentado pelos cipeiros a 98 



 

proposta das palestras serem transmitidas via YouTube. Ficamos de verificar a possibilidade com os 99 

palestrantes e com a Senutec a possibilidade técnica. Também ficou combinado que no mês de 100 

agosto será realizada formação para servidores voluntários com o tema Noções de Combate a 101 

Incêndio pelos técnicos de segurança do trabalho da Coseg/Seges, em duas turmas. Nessa 102 

oportunidade o Sr. Borges comentou sobre a reportagem na página da Prefeitura de Santos na 103 

internet referente as 33 escolas que vão passar por adequação quanto às normas de segurança para 104 

prevenção e combate a incêndio. Informou que encaminhou e-mail para o Departamento 105 

Administrativo, Financeiro e de Infraestrutura com alguns questionamentos referentes a 106 

treinamentos anuais de Brigada de Incêndio. 5. Assuntos diversos: Para elaboração dos materiais 107 

de divulgação da CIPA Setorial Educação foi criada uma comissão de comunicação formada pelas 108 

cipeiras Natalie, Fátima e Rosângela. Posteriormente, após conclusão do treinamento, a Sra. Yvie 109 

também fará parte da comissão. A cipeira Débora sugeriu que divulgássemos para as escolas os 110 

meios de comunicação com a CIPA Setorial Educação, como por exemplo, a nossa página no Portal 111 

da Educação. Foi agendado dia 3 de agosto, às 9h30, para que os cipeiros, que desejarem, pudessem 112 

acompanhar os TST da Sefis/Coseg em visita técnica de Inspeção Técnica de Segurança na UME 113 

Terezinha Maria Calçada Bastos. A participação dos cipeiros será de observadores. Interessaram-se 114 

na participação as cipeiras Valquíria e Sheila que serão convocadas para essa atividade. Nada mais 115 

havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. _________________________________ 116 

________________________________________________________________________________117 
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