
 

   

 
 

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 67/2022- CIPA/SEDUC – D.O.S. 2 de maio de 2022) 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 2022, foi realizada a 12ª 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, Débora Gil Souza, 5 

Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Maria Cristina Zinezi, Valéria de Oliveira, Rosangela 6 

Pereira de Oliveira e Valquíria Santos de Santana, e do Sr. Jackson dos Santos da Conceição, além 7 

da representante da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de 8 

Gestão (COSEG/Seges), Sras. Patrícia Pontes e Suzana Cunha de Oliveira Lima e do Sr. Antonio 9 

Luis Borges. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: A presidente informou 10 

que a cópia da ata de reunião do mês de abril/2022 está disponível na página da CIPA Setorial 11 

Educação no Portal da Educação em Espaço para todos 12 

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

cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 23 de maio. Solicitou a 14 

ciência de todos os presentes. Ressaltou também a importância da participação de todos os cipeiros 15 

nas reuniões e eventos promovidos pela CIPA Setorial Educação. 1. Formações: A presidente 16 

confirmou a escala dos cipeiros para organização das formações do mês de junho. Foi solicitado a 17 

todos os cipeiros que observem com muita atenção as escalas para as duas formações, Primeiros 18 

Socorros SAMU nas Escolas e Noções de Combate a Incêndio. A presidente observou que é 19 

fundamental que o cipeiro compareça ao local do evento com no mínimo meia hora de antecedência 20 

do início da formação e assim, com a colaboração de todos, esperamos que nossos eventos ocorram 21 

dentro do previsto. A formação Noções de Combate a Incêndio teve seu local alterado para o Centro 22 

Darcy Ribeiro devido ao cancelamento do Auditório do Paço Municipal. A cipeira Valquíria 23 

sugeriu que a Direção das escolas possibilitem que vários segmentos que compõem o quadro 24 

funcional participem da formação. 2. Eleição CIPA Setorial Educação 2022/2023: A presidente 25 

informou que devido a não termos alcançado o mínimo de votos necessários para validação da 26 

eleição, dentro do período de 4 de abril a 10 de maio, após a análise da Comissão Eleitoral, o 27 

período de votação eletrônica foi prorrogado para até o dia 24 de maio. Com a prorrogação 28 

alcançamos 51,9 % de votantes. A apuração da eleição ocorrerá no dia 26 de maio, a partir das 14h, 29 

e será realizada de forma remota por meio da plataforma Google Meet. Após a apuração será 30 

publicado em Diário Oficial de Santos o Edital com o resultado da eleição e a indicação tanto de 31 

eleitos como dos indicados pela Administração. Também será publicada Convocação informando os 32 

dias do treinamento obrigatório como segue: Dia 7 de junho, das 13h30 às 17h30, formação remota, 33 

dias 9 e 14 de junho, das 13h30 às 17h30, formação presencial no Centro Darcy Ribeiro. A 34 

presidente informou que a escolha do vice-presidente, posse e primeira reunião ordinária acontecerá 35 

no dia 29 de junho às 14h30 no Núcleo de Educação para a Paz da Seduc. Conforme informado na 36 

reunião de março, a Seduc agora se enquadra no grau de risco 2, sendo assim, o treinamento para 37 

novos cipeiros que antes tinha carga horária de 20 horas, agora passa a ser de 12h em atendimento 38 

ao tipo de risco. Outra alteração é que quem já participou do treinamento no último ano, não 39 

precisará participar da formação do ano seguinte, pois este terá validade de até 2 anos, mas no ano 40 

seguinte, caso venha a fazer parte da CIPA, deverá participar do treinamento. A cipeira Fátima 41 

sugeriu que na próxima eleição seja disponibilizado o link do formulário, ao invés da página da 42 

CIPA no Portal da Educação, assim facilitará o acesso ao voto eletrônico. Também sugeriu que ao 43 

acessar o link, se possível, aparecesse a foto de todos os candidatos para que estes se recordem em 44 

qual candidato irão votar. A presidente e demais cipeiros ressaltaram a importância da participação 45 



 

dos Supervisores de Ensino na divulgação da Eleição da CIPA Setorial Educação que tanto para o 46 

período de inscrições de candidatos como de votação eletrônica, foi muito importante para 47 

alcançarmos o resultado final. Registramos o nosso agradecimento. 3. Semana Interna de 48 

Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT Educação (11ª Semana Interna de Prevenção de 49 

Acidentes do Trabalho - 11ª SIPAT Educação "Edison Vicente Silvino"). Em reunião os cipeiros 50 

escolheram para tema da SIPAT “Um olhar sobre a saúde física e emocional no trabalho’. Assim 51 

como em anos anteriores, a nossa SIPAT Educação acontecerá dentro da programação da Semana 52 

da Educação que acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro nos períodos da manhã, tarde e noite com 53 

Abertura de forma presencial e palestras online. Com relação a exibição de vídeos durante a SIPAT, 54 

a presidente informou que este seria interessante se a formação fosse presencial, mas como será 55 

remota, não sabemos se haverá a possibilidade de divulgação. Faremos a divulgação da SIPAT por 56 

meio de comunicado encaminhado as UMEs. Informou também que  por meio da Comissão 57 

Organizadora da Semana da Educação, tentamos contato com a assessoria do Dr. Dráuzio Varela, 58 

mas ele não tem disponibilidade para participação. Assim como no ano anterior, a Comissão 59 

Organizadora da Semana da Educação nos apresentou o contato do Dr. Gustavo Estanislau, médico 60 

psiquiatra, abordando o tema Saúde Mental na Escola durante a Pandemia. Estamos formalizando o 61 

convite. Com relação ao tema Síndrome de Burnout, verificaremos com a comissão organizadora da 62 

Semana da Educação a possibilidade de inclusão desse tema. 4. Plano de trabalho: Foi realizada a 63 

análise da proposta de trabalho da atual gestão para sugestão de continuidade de alguns itens para 64 

gestão 2022/2023. Dentre as propostas para a próxima gestão, com relação ao item 10, Plano de 65 

Emergência nas UMEs, o TST Borges ressaltou que iniciaremos o plano pelas escolas que já tem 66 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) pois estas já terão formação de Brigada de 67 

Incêndio. Nessa oportunidade foi comentado a publicação em Diário Oficial de Santos da Lei 68 

Complementar nº1.161 de 8 de abril de 2022, que Dispõe sobre a obrigatoriedade do aviso prévio 69 

para treinamento e simulação de incêndio no município de Santos. A presidente informou que a 70 

comunidade escolar é avisada sobre os simulados de evacuação, mas que iremos verificar como 71 

podemos ampliar essa divulgação. Com relação ao item 11, a Apresentação dos cipeiros, foi 72 

sugerido que os cipeiros, no seu próprio local de trabalho, façam um vídeo de apresentação. 73 

Também foi ressaltado pelo TST Borges que os vídeos elaborados pela CIPA foi uma campanha 74 

bem sucedida da CIPA Setorial Educação que vai muito além do cartaz e que deve estar inserida no 75 

item 17, Campanhas. 5. Assuntos diversos: 5.1 A CIPA Setorial Educação foi convidada a gravar 76 

uma participação para o canal Educa Santos TV, 48.3, canal da TV Cultura Litoral. A participação 77 

provavelmente será exibida em junho. Participaram dessa gravação a presidente, a cipeira 78 

Rosângela dando voz ao personagem Cipinha e o cipeiro Aldemir. 5.2 A presidente sugeriu que nas 79 

escolas em que forem realizados o Plano de Emergência, também seja realizada a parceria com o 80 

SAMU nas Escolas. Nessa oportunidade a cipeira Fátima sugeriu que na impossibilidade de se 81 

realizar o projeto com todos os alunos da escola, fosse escolhido uma turma de um ano específico, 82 

como por exemplo, o 5º ano. Ainda sobre esse tema a cipeira Fátima sugeriu a elaboração de vídeos 83 

curtos com informações sobre Primeiros Socorros. Nessa oportunidade a presidente compartilhou 84 

que conversou com os instrutores do NEP SAMU que tiveram a oportunidade de conhecer o 85 

trabalho realizado com os bonecos Cipinha e Lucipa. Ficou pré combinado a elaboração de vídeos 86 

com os personagens e instrutores com temas relacionados à saúde. A cipeira Valquíria sugeriu 87 

também que fosse abordado o tema medicação e acidentes domésticos. 5.3 A presidente retomou o 88 

assunto apresentado na reunião passada sobre vídeos de Ginástica Laboral e cuidados posturais no 89 

trabalho, ela informou que essa solicitação já foi tema no passado junto ao Projeto Qualidade de 90 

Vida do Educador, mas na época ele não pode ser apreciado. Já temos algumas propostas levantadas 91 

e iremos nos reunir com o cipeiro Aldemir para verificar a possibilidade de elaboração de vídeos ou 92 

cartazes que possam ser compartilhados com os servidores por meio de e-mails, popup, Instagram 93 

ou outros formatos. 5.4 Projeto Vamos correr e caminhar: A presidente compartilhou que durante os 94 

10km A Tribuna FM um pelotão do projeto participou com caminhantes e corredores. Parabenizou 95 

a todos os participantes pela iniciativa. 5.5 Programa Saúde na Escola (PSE): A cipeira Débora 96 

relatou dificuldades que as escolas tem encontrado para o recebimento de devolutivas do PSE para 97 

demandas apresentadas, como por exemplo, escabiose. Como se trata de um assunto de saúde e que 98 



 

também pode contaminar funcionários há a necessidade de criar um fluxo de devolutivas. Nessa 99 

oportunidade a cipeira Regina perguntou se nesse caso, um servidor que estiver com escabiose pode 100 

ser considerado acidente de trabalho. O TST Borges informou que esse caso se enquadra da mesma 101 

forma que a Covid-19, não tem como determinar como foi contraída. A TST Suzana informou que 102 

na legislação existem as doenças relacionadas como acidente de trabalho. Os cipeiros ressaltaram a 103 

importância da participação da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) na composição do 104 

PSE pela fragilidade social em que muitas famílias se encontram. Nessa oportunidade a cipeira 105 

Rosângela pontuou a necessidade de se realizar uma abordagem com os pais com assuntos 106 

referentes à saúde. A presidente encaminhará essa demanda ao PSE. 5.6 A cipeira Débora 107 

compartilhou o recebimento de um e-mail enviado por um responsável de aluno da rede municipal 108 

referente aos protocolos sanitários de prevenção a Covid-19. A presidente informou que a página da 109 

CIPA no Portal da Educação foi atualizada com informações de legislações que podem ter alterado 110 

alguma recomendação. 5.7 Nas considerações finais a cipeira Valéria pontuou a importância do 111 

contato das UMEs com a CIPA para que possamos mediar junto a Deafin as ações necessárias para 112 

atendimento de não conformidades. Ressaltou também o empenho dos cipeiros, citando como 113 

exemplo o caso do abacateiro da UME Padre Francisco Leite que teve o acompanhamento da 114 

cipeira Sheila. A cipeira Fátima sugeriu o envolvimento dos Grêmios Estudantis no trabalho 115 

realizado pela CIPA. Os TSTs e presidente agradeceram a participação de todos os cipeiros nessa 116 

gestão. 6. Análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho: Nesse mês não 117 

foram analisados relatórios e os TSTs da Coseg/Seges informaram que a Sefis/Coseg/Seges nos 118 

últimos dois meses não tem fornecido as estatísticas de acidentes de trabalho ocorridos com os 119 

servidores da Seduc. A presidente solicitará a Coseg o encaminhamento da estatística do último ano 120 

para que possamos articular ações necessárias por meio de comunicados ou campanhas. Nada mais 121 

havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a 122 

reunião._________________________________________________________________________123 

________________________________________________________________________________124 

________________________________________________________________________________125 

________________________________________________________________________________ 126 


