
 

   

 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2022/2023 

(CONVOCAÇÃO nº 78/2022- CIPA/SEDUC – D.O.S. 15 de junho de 2022) 
 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2022, foi realizada a 1ª 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, Valéria de Oliveira, 5 

Débora Gil Souza, Denise Beatriz Neves Fernandes Gonçalves Pires, Gildenice dos Santos de 6 

Almeida, Rosangela Pereira de Oliveira (vice-presidente), Veruska Francisconi Moura, Jéssica 7 

Calves da Costa, Paula Gois Matos, Valquíria Santos de Santana e Fernanda Camila Ribeiro da 8 

Silva, e do Sr. Jackson dos Santos da Conceição, além da representante da Coordenadoria de 9 

Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (COSEG/Seges), Sra. Patrícia Pontes 10 

e do Sr. Antonio Luis Borges. Ordem do dia: Abertura: A Secretária de Educação, Cristina 11 

Barletta, participou da abertura da reunião parabenizando os cipeiros eleitos e indicados 12 

empossados nessa nova gestão. Destacou a importância da CIPA Educação, ressaltando que somos 13 

parceiros e que podemos contar com o apoio da Seduc para realização do nosso trabalho. A 14 

presidente entregou aos cipeiros, que estão em sua primeira gestão, botons para identificação dos 15 

cipeiros. Sugeriu que este seja utilizado em eventos da CIPA Educação para que os servidores 16 

possam identificar quem são os representantes da CIPA Educação. Deu como sugestão que este seja 17 

afixado ao cordão do crachá funcional. A presidente informou que as cópias das atas de reunião 18 

estão disponíveis na página da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço para 19 

todos https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que estas também são enviadas, por e-mail, 20 

para todos os cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br. Foi 21 

solicitado que os cipeiros confirmassem seus endereços de e-mail. Solicitou a ciência de todos os 22 

presentes. Esclareceu que todos poderão visualizar os e-mails recebidos, mas somente a Presidente 23 

responderá a esses e-mails, evitando assim desencontros de informações. Na sua ausência outro 24 

cipeiro designado será autorizado a responder os e-mails da CIPA. A presidente também esclareceu 25 

que não há mais uma designação de Secretário (a) da CIPA, assim sendo, solicitou que os cipeiros 26 

façam anotações dos assuntos que foram abordados na reunião e que estas informações fossem 27 

encaminhadas para a Presidente em até dois dias úteis após a reunião por meio de e-mail, whatsapp 28 

ou anotação impressa no final da reunião. Esclareceu também que os encaminhamentos referentes a 29 

comunicados, contatos telefônicos ou procedimentos encaminhados pela CIPA as UMEs serão 30 

realizados somente pela Presidente ou por cipeiro designado na ausência da Presidente, dessa forma 31 

se mantém um fluxo para acompanhamento da demanda. 1. Apresentação, orientações e 32 

esclarecimentos gerais: A presidente apresentou aos cipeiros um breve histórico da formação da 33 

CIPA Setorial Educação e suas realizações, como projetos, palestras e canais de comunicação, até a 34 

presente gestão. Compartilhou que temos uma página da CIPA Educação no Portal da Educação em 35 

Espaço para todos. Informou que a página é rotineiramente atualizada sempre que há a necessidade. 36 

Informou que para ampliar os meios de divulgação das ações da CIPA Setorial Educação, temos 37 

também, desde a última gestão, uma conta no Instagram @cipaseduc_santos que é atualizada com 38 

notícias, projetos e campanhas da CIPA sempre a pedido da Presidente e um Canal da CIPA 39 

Educação Santos no YouTube onde podem ser visualizados os vídeos elaborados pela CIPA 40 

Educação. Informou também que oferecemos aos servidores palestras que sejam relacionadas à 41 

saúde e segurança no decorrer do ano, como por exemplo, neste ano estamos foram oferecidas 42 

palestras de Primeiros Socorros SAMU nas Escolas, em parceria com o Núcleo de Educação 43 

Permanente do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (NEP/SAMU) e Noções de Combate a 44 

Incêndio em parceria com a Coseg/Seges. Foram disponibilizadas 360 vagas em cada uma das 45 



 

formações. A CIPA Setorial Educação promove desde 2016 o projeto de Plano de Emergência e 46 

Simulado de Evacuação em Escolas. O projeto piloto foi na UME José da Costa Barbosa e depois 47 

realizamos na UME Prefeito Esmeraldo Tarquínio e UME Florestan Fernandes. Destacou que 48 

Devido a pandemia, o projeto foi suspenso e que temos planos de retomá-lo nessa gestão 49 

2022/2023. Em novembro de 2021 a Coseg ofereceu uma formação sobre Plano de Emergência 50 

sendo que o gestor representante da UME devia elaborar o Plano e encaminhar para análise do TST. 51 

A proposta é iniciarmos o plano pelas escolas que já tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 52 

(AVCB), pois estas já terão Brigadas de Incêndio formadas. O TST Borges pontuou que em Santos 53 

temos a Lei Complementar nº921 de 3 de março de 2016, obriga a implantação de plano de 54 

evacuação nas escolas públicas e privadas do Município e informou que na Instrução Técnica (IT) 55 

nº17, que trata de Brigada de Incêndio, está determinado o número de funcionários que devem 56 

participar da formação de Brigada de Incêndio, levando em consideração a modalidade de 57 

atendimento e número de ocupantes do edifício. Ressaltou que é necessário ter representantes de 58 

todos os períodos de funcionamento da UME (manhã, tarde e noite, quando tiver atendimento 59 

noturno). Destacou também que é a Brigada de Incêndio que organiza o Simulado de Evacuação. 60 

Nessa oportunidade a presidente informou que solicitará ao Deafin-Seduc, que nos próximos 61 

processos licitatórios para contratação de empresa que será a responsável pela adequação do AVCB 62 

nas UMEs, que seja incluído o atendimento as Instruções Técnicas IT 17, Brigada de Incêndio e IT 63 

16, Gerenciamento de risco, no que se refere a simulado de evacuação para atendimento a LC 64 

nº921. A cipeira Débora sugeriu que essa legislação fosse disponibilizada na página da CIPA 65 

Educação no Portal da Educação para eventual consulta. Com relação às escolas que estão neste ano 66 

participando das formações de Brigada de Incêndio dentro das adequações para o AVCB, a cipeira 67 

Valquíria destacou a importância da Direção priorizar a indicação de servidores de todos os 68 

segmentos. O TST Borges complementou sugerindo que os indicados para formação de Brigada de 69 

Incêndio devem estar ativos durante o período de validade do AVCB, que é de 3 anos para escola e 70 

de 5 anos para edifícios, como por exemplo, o Centro Darcy Ribeiro. O TST Borges também 71 

sugeriu que os servidores brigadistas participem anualmente de formação de Combate a Incêndio. A 72 

presidente destacou a importância da participação dos funcionários da prestadora de serviços de 73 

limpeza que atuam nas unidades da Seduc, pois estes estão sempre dando apoio em todos os 74 

espaços da edificação e poderão auxiliar em situações de emergência. Citou também, como 75 

exemplo, a atuação desses colaboradores no auxílio aos ocupantes de um prédio comercial que fica 76 

ao lado da UME Padre Francisco Leite durante um sinistro. A presidente informou também que a 77 

visita técnica de cipeiros as UMEs e/ou formações ocorrem somente por meio de convocação em 78 

cronograma que é definido pela Presidente em conjunto com os cipeiros. Informou também que 79 

temos um grupo no whatsapp para podermos nos comunicar. Após a posse, todos serão incluídos no 80 

grupo. Esse meio de comunicação deve ser usado para troca de mensagens sobre ações pertinentes a 81 

CIPA Setorial Educação, assuntos relacionados à saúde, segurança, educação ambiental, qualidade 82 

de vida e educação. Outros assuntos não pertinentes devem ser encaminhados diretamente para as 83 

pessoas em seu número pessoal. 2. Calendário Anual de reuniões ordinárias: A presidente 84 

informou que as reuniões da CIPA Setorial Educação são realizadas presencialmente e que são 85 

convocados titulares e suplentes por meio de convocação publicada mensalmente em cronograma 86 

de reuniões/formações da Seduc e também em convocação específica no Diário Oficial de Santos. 87 

Por consenso, foram definidas as seguintes datas para as reuniões ordinárias: 29 de junho, 27 de 88 

julho, 31 de agosto, 28 de setembro, 26 de outubro, 30 de novembro, 15 de dezembro de 2022 e 25 89 

de janeiro, 15 de fevereiro, 29 de março, 26 de abril e 31 de maio de 2023, alternando-se os 90 

períodos, manhã e tarde, para que todos os cipeiros tenham oportunidade de participar das reuniões 91 

dentro do seu horário de trabalho. O calendário será disponibilizado na página da CIPA Setorial 92 

Educação no Portal da Educação em Espaço para todos e também será encaminhado para as 93 

UMEs/Departamentos/ Gabinete da Seduc, com cópia para os cipeiros, por e-mail. Destacou que 94 

após quatro ausências não justificadas, o cipeiro será desligado da CIPA e outro suplente será 95 

convocado a tomar posse. 3. SIPAT Educação: A presidente informou que desde 2021 a nossa 96 

SIPAT tem como patrono o senhor “Edison Vicente Silvino”. Ele foi o idealizador da 1ª Semana 97 

Interna de Prevenção de Acidentes Integrada (1ª Sipat Integrada), em 2003. Nesse evento, foram 98 



 

empossados os componentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa Central), 99 

constituída pelos dirigentes das quatro cipas setoriais. Informou que devido aos prazos para 100 

realização do evento, os cipeiros da gestão anterior definem qual o tema da SIPAT Educação do ano 101 

vigente e quais temas de palestras serão oferecidas. Neste ano acontece a nossa 11ª Semana Interna 102 

de Prevenção de Acidentes do Trabalho - 11ª SIPAT Educação "Edison Vicente Silvino" - Tema: 103 

“Um olhar sobre a saúde física e emocional no trabalho’. O evento acontece dentro da Semana de 104 

Educação que será de forma remota, no período de 21 a 23 de setembro. Assim como no ano 105 

anterior, a Comissão Organizadora da Semana da Educação nos apresentou o contato do Dr. 106 

Gustavo Estanislau, médico psiquiatra, que abordará o tema Saúde Mental na Escola. A palestra 107 

acontecerá no dia 22 nos períodos da manhã e tarde. Já formalizamos também o convite para a 108 

psicóloga Marciene Fialho, professora do SENAC que foi indicada pela TST Patrícia, para abordar 109 

o tema Síndrome de Burnout, ainda sem definição da data, a ser ministrada no período noturno. 4. 110 

Plano de Trabalho: Foi apresentada a proposta do plano de trabalho pela gestão anterior com a 111 

sugestão de continuidade de alguns itens. Foi combinado entre os cipeiros que sugestões de revisão 112 

serão discutidas no decorrer dessa nova gestão. 5. Assuntos diversos: 5.1 A presidente informou 113 

que a participação da CIPA Setorial Educação no canal Educa Santos TV, 48.3, canal da TV 114 

Cultura Litoral já está sendo veiculada. Participaram dessa gravação a presidente, a cipeira 115 

Rosângela dando voz ao personagem Cipinha e o cipeiro Aldemir. 5.2 Também foi informado que 116 

na próxima reunião faremos uma análise das formações realizadas no primeiro semestre e quais 117 

ações serão definidas para o segundo semestre, como por exemplo, o agendamento de outras 118 

formações e/ou a elaboração de vídeos educativos sobre primeiros socorros envolvendo a equipe do 119 

SAMU, o personagem Cipinha e alunos do projeto Santos Jovem Doutor. A vice-presidente fará o 120 

contato para agendamento de reunião com a coordenadora do projeto Santos Jovem Doutor. A 121 

cipeira Débora sugeriu que nessas formações, os funcionários das Entidades Subvencionadas 122 

também participassem. A presidente pontuou que em 2019 eles participaram e que verificaremos a 123 

participação deles no segundo semestre. 5.3 Servidor voluntário: A cipeira Denise sugeriu que no 124 

início da formação do servidor voluntário, o cipeiro Aldemir iniciasse a atividade com exercícios de 125 

Ginástica Laboral. E sobre esse tema, Ginástica Laboral, a presidente informou que solicitou ao 126 

cipeiro Aldemir, que analisasse um material que a CIPA apresentou em 2019 junto ao Projeto 127 

Qualidade de Vida do Educador, mas na época ele não pode ser apreciado. A proposta é a 128 

possibilidade de elaboração de vídeos ou cartazes que possam ser compartilhados com os servidores 129 

por meio de e-mails, popup, Instagram ou outros formatos. 5.4 A cipeira Fernanda solicitou 130 

esclarecimentos com relação ao curso que era oferecido aos ingressantes na PMS, sendo que o TST 131 

Borges informou que já solicitaram a Escola de Governo que alguns cursos, como por exemplo, de 132 

Ergonomia e Comunicação de Acidente de Trabalho, fossem retomados. 5.5 A presidente 133 

compartilhou com os cipeiros que recebemos um Relatório de Investigação de Acidente do 134 

Trabalho relatando um acidente com professora que sofreu acidente de trabalho ao movimentar um 135 

bebê que estava dormindo num bebê-conforto e que ao levantá-lo sentiu uma fisgada nas costas. O 136 

TST que analisou o caso solicitou verificação junto ao setor competente sobre os aspectos 137 

ergonômicos das atividades desenvolvidas na educação infantil, para eventual promoção, se couber, 138 

de programas, treinamentos ou recomendações pertinentes, que evitem ou amenizem as lesões 139 

osteomusculares, resultantes do exercício dessas atividades laborais. Encaminhamos este caso para 140 

avaliação do Comitê de Ergonomia da Seduc (Coergo). Sobre esse assunto o TST Borges informou 141 

que a Coordenadoria de Medicina do Trabalho da Secretaria de Gestão (Comed/Seges) tem em seu 142 

quadro funcional um Fisioterapeuta. A presidente verificará qual será a manifestação da Coergo 143 

Seduc e buscará orientações junto a Comed/Seges. 5.6 A cipeira Veruska perguntou qual o papel da 144 

CIPA nas questões psicológicas. A TST Patrícia informou que a segurança não trata de questões 145 

psicológicas e sim a Medicina do Trabalho que tem um setor de psicologia do trabalho no 146 

Departamento de Gestão de Pessoas (Degepat). 5.7 A cipeira Fernanda perguntou se havia um 147 

cronograma de visitas técnicas nas escolas. A presidente informou que visitas técnicas para 148 

Inspeção de Segurança são realizadas pelos TSTs da Seção de Fiscalização de Condições e de 149 

Equipamentos de Segurança da Seges (Sefis/Seges). Não temos conhecimento de cronograma de 150 

visitas técnicas, mas está no nosso Plano de Trabalho o acompanhamento destes TSTs quando 151 



 

somos convidados. A CIPA Setorial Educação só realiza Verificação de Segurança no Ambiente de 152 

Trabalho quando verificado que a situação pode ser realizada por um cipeiro, quando não, entramos 153 

em contato com a Coseg para verificação da possibilidade de atendimento. 5.8 A presidente 154 

aproveitou a oportunidade e esclareceu aos cipeiros que conforme já pontuado em outras reuniões, o 155 

fluxo de atendimento de ocorrências nas escolas é : A direção da escola, sempre que necessário o 156 

tratamento de uma não conformidade que tenha relação com a segurança dos ocupantes da UME, 157 

deve informar inicialmente o Deafin pelo e-mail deafin-seduc@santos.sp.gov.br , após a abertura de 158 

SigSantos (caso a ação corretiva/ preventiva exija a abertura de chamado). E como cópia 159 

encaminhar e-mail para cipa-seduc@santos.sp.gov.br . O cipeiro Jackson informou que após 160 

solicitação, por e-mail, da instalação de uma rede anti-pássaros na UME José Bonifácio, a 161 

solicitação foi atendida. 5.9 A cipeira Fernanda compartilhou uma situação na escola ocorrida 162 

durante a refeição dos alunos. Um profissional da manutenção iniciou trabalho no refeitório no 163 

momento em que os alunos estavam fazendo sua refeição. Observada a situação, a cipeira levou os 164 

alunos para outro local. A presidente colocou como proposta o envio de e-mail para supervisão de 165 

ensino para que os supervisores orientem a equipe gestora que serviços de manutenção que 166 

demandem poeira ou vapor de tinta, ou até mesmo serviços que atrapalhem a rotina pedagógica 167 

desenvolvida no local, sejam planejados de forma que as áreas afetadas sejam temporariamente 168 

isoladas para a realização do serviço. 5.10 A presidente comentou que na próxima reunião iremos 169 

analisar a proposta Pasta de Saúde e Segurança no Trabalho, que será composta por documentos 170 

relativos à Saúde e Segurança e também integrará a relação de documentos listados no 171 

encerramento do Projeto Político-Pedagógico (PPP).  5.11 Em tempo corrigimos a informação do 172 

item 5.5 Programa Saúde na Escola (PSE), na ata de maio de 2022. Onde se-lê: [...] A TST Suzana 173 

informou que na legislação existem as doenças relacionadas como acidente de trabalho. Leia-se: 174 

[...] A TST Suzana informou que na legislação existem as doenças que se equiparam como acidente 175 

de trabalho. 6. Análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho: Nesse mês não 176 

foram analisados. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. 177 
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