
 

   

 
 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 48/2022- CIPA/SEDUC – D.O.S. 21 de março de 2022) 
 

Aos trinta dias do mês de março de 2022, foi realizada a 10ª Reunião Ordinária da Comissão Interna 1 

de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, nas dependências do Núcleo de Educação 2 

para a Paz da Secretaria de Educação, Praça dos Andradas, 27, Centro, Santos, com a presença dos 3 

representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Rosana da Costa Corrêa Parra (presidente), Natalie 4 

Alves Silva de Souza, Maria de Fátima Alves dos Santos, Débora Gil Souza, Sheila Leite de 5 

Oliveira, Valéria de Oliveira e Valquíria Santos de Santana e do Sr. Jackson dos Santos da 6 

Conceição, além das representantes da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da 7 

Secretaria de Gestão (COSEG/Seges) Sra. Suzana Cunha de Oliveira Lima e Sra. Patrícia Pontes. 8 

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

ata de reunião do mês de fevereiro/2022 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 em 21 de março. Solicitou a ciência de todos os presentes. Ressaltou 13 

também a importância da participação de todos os cipeiros nas reuniões e eventos promovidos pela 14 

CIPA Setorial Educação. 1. Revalidação/ confecção de mapa de riscos: A presidente informou 15 

que já recebemos os expositores de plástico para fornecer as escolas juntamente com os mapas 16 

revalidados. Entregamos nessa reunião para os TSTs os mapas de riscos das UMEs Margareth 17 

Buchmann, Luiz Alca de Sant’Anna, Antônio Demóstenes de Souza Brito, Lydia Federici, Gota de 18 

Leite, Orlando Adegas, Iveta Mesquita Nogueira, Samuel Augusto Leão de Moura e Magali Alonso 19 

para análise e aprovação. Para os meses de abril e maio temos programada a visita técnica nas 20 

UMEs Judoca, Monte Cabrão e Noel, cipeira Valéria. Nessa oportunidade a TST Patrícia informou 21 

que em janeiro desse ano houve uma alteração na Norma Regulamentadora nº5, no que se refere a 22 

mapa de riscos. Esse instrumento não é mais obrigatório na empresa. Em consenso os cipeiros 23 

concordaram que o trabalho de revalidação/ confecção realizado nessa gestão, deve ser continuado 24 

na próxima gestão. 2. Formações: A presidente informou que durante os meses de março a junho, 25 

todas as escolas e Departamentos/ Gabinete da Seduc estarão participando das formações Noções de 26 

Combate a Incêndio e Primeiros Socorros SAMU nas Escolas, indicando um representante por mês, 27 

totalizando 4 ao final das formações. Em abril, a formação em Primeiros Socorros SAMU nas 28 

escolas acontecerá as terças de manhã, 5 e 26, das 8h30 às 12h e as quintas à tarde, 7 e 28 das 29 

13h30 às 17h, no Centro de Formação Darcy Ribeiro.  Já a formação Noções de Combate a 30 

Incêndio acontecerá na quarta-feira, dia 6, das 9h30 às 12h e à tarde das 14h às 16h30, no Auditório 31 

do Paço Municipal. Os cipeiros escalados para participarem da organização do evento deverão 32 

chegar meia hora antes do início do evento. A presidente disponibilizou aos cipeiros cópias 33 

impressas da escala e orientações sobre o evento e ficou também de encaminhar via WhatsApp as 34 

informações. 3. Eleição CIPA Setorial Educação 2022/2023: A presidente informou que a votação 35 

eletrônica acontecerá no período de 4 de abril a 10 de maio. Durante as férias da Presidente, a 36 

cipeira Natalie, da Comissão Eleitoral, será o contato junto ao Detic para o tratamento de 37 

eventualidades que possam ocorrer durante o período de votação eletrônica. Informou também que 38 

os servidores que precisarem entrar em contato com a Comissão Eleitoral da CIPA Setorial 39 

Educação referente a Eleição devem encaminhar e-mail para eleicaocipa-seduc@santos.sp.gov.br 40 

informando nome completo e SSHD para verificação da situação. Aqueles que não lembrarem a 41 

senha do SSHD deverão entrar em contato com a Seção de Controle de Frequência e Distribuição – 42 

Educação (Seconfreq-Seduc) pelo e-mail: seconfreq-seduc@santos.sp.gov.br . Os casos omissos 43 

serão analisados pela Comissão Eleitoral. Ainda sobre a alteração na Norma Regulamentadora nº5, 44 

no que se refere a CIPA em treinamento, a TST Patrícia informou que a Seduc agora se enquadra no 45 



 

grau de risco 2, sendo assim, o treinamento para novos cipeiros que antes tinha carga horária de 20 46 

horas, agora passa a ser de 12h em atendimento ao tipo de risco. Outra alteração é que quem já 47 

participou do treinamento no último ano, não precisará participar da formação do ano seguinte, pois 48 

este terá validade de até 2 anos, mas no ano seguinte, caso venha a fazer parte da CIPA, deverá 49 

participar do treinamento. 4. Assuntos diversos: 4.1 Servidor voluntário: A presidente informou 50 

que devido aos agendamentos das formações no primeiro semestre e o treinamento dos cipeiros da 51 

próxima gestão em julho, a formação Mapa de Riscos a ser oferecida aos servidores voluntários será 52 

oferecida no mês de dezembro em data a ser agendada com os Técnicos de Segurança do Trabalho 53 

da Coseg/Seges. A cipeira Sheila questionou se o servidor voluntário poderia entrar na cozinha para 54 

realizar uma verificação das situações que podem apresentar riscos aos servidores, visto que para 55 

adentrar nesse local, somente pessoas autorizadas têm acesso. A presidente informou que qualquer 56 

anormalidade no ambiente deve ser informada pelo servidor que trabalha na cozinha ao gestor da 57 

escola e ao nutricionista, para que assim as ações corretivas e preventivas necessárias sejam 58 

tomadas. 4.2 A cipeira Natalie propôs que a CIPA trabalhe com o educar o olhar dos servidores 59 

para identificar riscos no dia a dia e assim poderem propor soluções que venham ao encontro da 60 

prevenção de acidentes, podendo ser usado como base os dados de acidente de trabalho analisados 61 

durante a reunião. Esse tema pode ser trabalho com periodicidade mensal no Instagram, sendo que 62 

em reunião os cipeiros podem escolher qual caso querem abordar. A proposta foi aprovada em 63 

reunião e a partir de abril será levantado o que será trabalho e as cipeiras que fazem parte da 64 

Comissão de Comunicação da CIPA, Natalei, Fátima e Rosângela, irão elaborar a postagem do 65 

Instagram. 4.3 A presidente também comentou sobre a atuação da cipeira Sheila com relação a um 66 

abacateiro do terreno vizinho que se projetava sobre a área da escola ocasionando a interdição de 67 

uma parte do parque infantil. Depois do isolamento da área afetada, realizada pela cipeira e de 68 

tratativas entre CIPA, escola e Deafin, aconteceu à poda do abacateiro sanando o problema. 4.4 A 69 

TST Patrícia compartilhou com os cipeiros a Cartilha Calçada para todos. Nesse documento, 70 

elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Edificações, são dadas orientações sobre os tipos de 71 

calçada para cada região da cidade, padronagem e o que pode ser instalado nesse espaço, etc. 4.5 A 72 

cipeira Débora perguntou se a CIPA poderia dar recomendações sobre o tipo de calçados que os 73 

servidores em cada segmento da educação podem utilizar para que acidentes sejam evitados. A TST 74 

Patrícia e a presidente informaram não ser possível, pois não há um risco específico, excetuando-se 75 

no caso dos servidores que atuam nas cozinhas. A presidente pontuou que já recomendamos em 76 

campanhas anteriores que, se possível, o uso de salto alto fosse repensado. Ainda sobre esse tema a 77 

cipeira Natalie sugeriu a elaboração de vídeo sobre o uso de calçados mais adequados a cada 78 

função. A presidente solicitou que os cipeiros, na próxima reunião, sugiram um roteiro de ações que 79 

devem ser seguidas no vídeo para que possamos solicitar a elaboração de uma animação junto ao 80 

Departamento de Comunicação da Secretaria de Governo. A cipeira Débora complementou que 81 

esse vídeo pode ser apresentado nas RAPs e formações oferecidas no Centro de Formação Darcy 82 

Ribeiro. 5. Análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho: Foram analisados 83 

relatórios, verificando quais foram as manifestações dos TSTs da Coseg/Seges e a conclusão do 84 

médico perito informando se tem ou não nexo causal. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu 85 

por finalizada a reunião. ____________________________________________________________ 86 

________________________________________________________________________________ 87 

________________________________________________________________________________ 88 

________________________________________________________________________________ 89 

________________________________________________________________________________ 90 


