
 

   

 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 131/2021-SEDUC – D.O.S. 11 de novembro de 2021) 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2021, foi realizada a 6ª Reunião Ordinária da 1 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação, nas dependências da 2 

Secretaria de Educação, Praça dos Andradas, 27, Centro, Santos, com a presença dos representantes 3 

da CIPA Setorial Educação, Sras. Rosana da Costa Corrêa Parra (presidente), Andrea Gonçalves da 4 

Mata Lima (vice-presidente), Sheila Leite Oliveira, Débora Gil Souza, Valéria de Oliveira, Regina 5 

Célia Moraes de Souza Oliveira e Maria Cristina Zinezi e do Sr. Aldemir Cariri de Lima, além dos 6 

representantes da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão 7 

(COSEG/Seges) Sra. Patrícia Pontes de Oliveira Lima e Sr. Antônio Luiz Borges. Apresentando-se 8 

a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que a cópia da ata de reunião do 9 

mês de outubro está disponível na página da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em 10 

Espaço para todos https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa e que também foi enviada, por e-11 

mail, para todos os cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 5 12 

de novembro. Solicitou a ciência de todos os presentes. Ressaltou também a importância da 13 

participação de todos os cipeiros nas reuniões e eventos promovidos pela CIPA Setorial Educação. 14 

Foi observado um número considerável de ausências justificadas e sem justificativa. Lembrou que o 15 

cronograma de reuniões para a vigência do mandato é definido no dia da posse dos cipeiros e que a 16 

presença de todos é fundamental para propor ações que vão ao encontro da promoção à saúde e 17 

prevenção de acidentes. 1. Revalidação/ confecção de mapa de riscos com Rota de Fuga: A 18 

presidente informou que em novembro foi realizada visita técnica nas UMEs Iveta Mesquita 19 

Nogueira e Florestan Fernandes e no mês de dezembro está programada a visita técnica nas UMEs 20 

José Carlos de Azevedo Júnior e Luiz Alca de Sant’Anna. 2. Identificação de riscos no local de 21 

trabalho: A presidente informou que após as visitas técnicas realizadas pelos cipeiros é 22 

encaminhado para a UME, Ficha de inspeção com o apontamento de todas as não conformidades e 23 

oportunidades de melhorias e também com as recomendações da CIPA Setorial Educação para que 24 

o gestor da UME possa realizar os encaminhamentos necessários para o atendimento do que é 25 

necessário para tratar o problema. 3. Formações: A presidente informou que para o mês de 26 

dezembro temos programada a formação, em parceria com a Coordenadoria de Engenharia de 27 

Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (Coseg/Seges) com o tema “Rota de Fuga.”, 28 

ministrada pelo Técnico de Segurança do Trabalho Antonio Luis Borges, convocação, dentro do 29 

projeto servidor voluntário. Ressaltou que essa formação vem ao encontro da solicitação da CIPA 30 

para a aquisição de placas de sinalização de rota de fuga. As escolas poderão identificar quais 31 

placas estão faltando e informar a CIPA para que possamos viabilizar a compra junto ao Deafin. 4. 32 

Eleição CIPA Setorial Educação 2022/2023: Em 2021 realizamos a eleição da CIPA de forma 33 

online e tivemos a participação de 53,6 % dos servidores. Por se tratar de um ano atípico 34 

(Pandemia) e por ser uma nova modalidade de realização de eleição, foi necessária a prorrogação do 35 

período de votação. Para o ano de 2022 trabalharemos na divulgação junto aos servidores para que 36 

possamos ampliar o número de participantes na votação. Já iniciamos tratativas com o Detic 37 

solicitando a utilização do sistema para o ano que vem. Fomos informados que estão trabalhando no 38 

desenvolvimento de um novo sistema, mas caso não haja tempo hábil para atender o nosso 39 

cronograma, utilizaremos o mesmo sistema utilizado em 2021. A presidente informou a necessidade 40 

de composição de uma comissão eleitoral sendo indicados os cipeiros Rosana, Natalie, Fátima, 41 

Débora, Cris Zinezi, Valéria, Regina e Andrea, além da presidente e dos TSTs Patrícia e Borges. 42 

Em reunião que será agendada para dezembro, será definido o cronograma eleitoral. 5. Assuntos 43 

diversos: 5.1 Exames médicos periódicos: A presidente informou que em resposta aos 44 

esclarecimentos adicionais solicitados, a Comed/Seges informou que os exames médicos da Seduc 45 



 

podem iniciar a partir da segunda quinzena de novembro, mas para não causar prejuízos as 46 

atividades escolares eles solicitaram a Seduc para estabelecer a programação de convocação dos 47 

servidores, em especial com relação aos professores. A Coadi já está em contato com a Comed e 48 

estão verificando a data de início. Os exames médicos serão iniciados com os servidores do 49 

administrativo, operacional e especialistas de educação e, a partir de fevereiro/2022, com os 50 

professores e educadores de desenvolvimento infantil. A COMED informou que dispõe de 51 

laboratório e agenda dos médicos para atender a Seduc. 6. Análise dos Relatórios de Investigação 52 

de Acidentes de Trabalho: O TST Borges, apresentou dados referentes ao número de acidentes 53 

ocorridos na Prefeitura de Santos. A Seduc ocupa a primeira posição com um percentual de 31,5% 54 

dos casos. Foi verificado que até novembro de 2021, ocorreram 52 acidentes de trabalho, grau de 55 

risco 2. Mas fica evidenciado que em proporção ao número de servidores, a porcentagem per capita 56 

fica inferior a outras Secretarias. Foram analisados alguns relatórios, verificando a manifestação dos 57 

TST da Coseg/Seges e conclusão do médico perito informando se tem ou não nexo causal. Nada 58 

mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. ____________________________ 59 

________________________________________________________________________________ 60 

________________________________________________________________________________ 61 


