
 

   

 
 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 121/2021-SEDUC – D.O.S. 8 de outubro de 2021) 
 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2021, foi realizada a 5ª Reunião Ordinária da Comissão 1 

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

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

(presidente), Andrea Gonçalves da Mata Lima (vice-presidente), Sheila Leite Oliveira, Débora Gil 4 

Souza, Valéria de Oliveira, Valquíria Santos de Santana, Elisabete Alves Banhara de Oliveira e 5 

Maria Cristina Zinezi e do Sr. Aldemir Cariri de Lima, além das representantes da Coordenadoria 6 

de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (COSEG/Seges) Sras. Patrícia 7 

Pontes de Oliveira Lima e Suzana Cunha de Oliveira Lima. Apresentando-se a pauta, a saber: 8 

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

setembro está disponível na página da CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço 10 

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

todos os cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 15 de 12 

outubro. Solicitou a ciência de todos os presentes. 1. Formações: A presidente informou que para o 13 

mês de novembro temos programadas formações: Em parceria com a Coordenadoria de Medicina 14 

do Trabalho da Secretaria de Gestão (Comed/Seges) Estresse no ambiente de trabalho ministrada 15 

pelo psicólogo Fábio dos Santos Cascais, a convite, para os profissionais da educação da rede 16 

municipal de ensino, no dia 11 de novembro nos períodos da manhã e tarde; e em parceria com a 17 

Coseg/Seges com o tema “Plano de Emergência e Simulado de Evacuação. Como Elaborar.”, 18 

ministrada pelo Técnico de Segurança do Trabalho (TST) Antonio Luis Borges, convocação para 19 

Diretores ou Assistentes de Direção, nos dias 18 de novembro no período da manhã e 25 de 20 

novembro no período da tarde. Para o mês de dezembro, já temos programadas as formações: “Rota 21 

de Fuga.”, ministrada pelo TST Antonio Luis Borges, convocação, dentro do projeto servidor 22 

voluntário e Estresse no ambiente de trabalho ministrada pelo psicólogo Fábio dos Santos Cascais, a 23 

convite, para os profissionais da educação da rede municipal de ensino. A presidente lembrou que a 24 

formação Rota de fuga vem ao encontro da solicitação da CIPA para a aquisição de placas de 25 

sinalização de rota de fuga. Com essa formação as escolas poderão identificar quais placas estão 26 

faltando e informar a CIPA para que possamos viabilizar a compra junto ao Deafin. 2. 27 

Identificação de risco de segurança no local de trabalho e Revalidação do Mapa de Riscos: A 28 

presidente informou que inicialmente o preenchimento da Ficha de Identificação de Risco de 29 

segurança no local de trabalho está sendo realizado nas escolas que apresentaram alguma demanda 30 

ou pela Direção ou por meio dos cipeiros. Nas reuniões de agosto e setembro apresentamos um 31 

modelo de ficha preenchida para que os cipeiros pudessem esclarecer eventuais dúvidas. Cada ficha 32 

vem com um roteiro explicativo para cada item. Todos os cipeiros estiveram em treinamento para 33 

identificar situações que serão apontadas em relatório. Oportunamente, conforme a Sefis/Coseg 34 

disponibilizar agenda, os cipeiros acompanharão o TST em Inspeção Técnica de Segurança 35 

realizada nas escolas para observar e aprender com este quais situações que devem ser observadas. 36 

Em agosto já tivemos duas cipeiras que fizeram esse acompanhamento, Sheila e Valquíria, e em 37 

novembro teremos mais um dupla que vai acompanhar esse trabalho. A presidente lembrou que 38 

estamos em constante aprendizado, tanto cipeiros que já participaram em outras gestões como 39 

cipeiros que ingressaram este ano. A presidente solicitou aos cipeiros que realizaram as visitas nas 40 

UMEs Magali Alonso, Samuel A. L. de Moura, Gota de Leite e Padre Francisco Leite, que 41 

completassem as informações solicitadas para encaminhamentos necessários e que entregassem a 42 

análise para revalidação/ confecção do mapa de riscos. Também foi solicitado que os cipeiros, caso 43 

tenham alguma dúvida quanto ao que foi vistoriado, que solicitassem esclarecimentos com os 44 

técnicos de segurança do trabalho e, se oportuno, relatar no corpo do e-mail a ser enviado com a 45 



 

Ficha. A presidente informou que nos próximos agendamentos vamos focar na revalidação dos 46 

mapas de risco (ou quando a escola ainda não tiver a confecção do mapa). 3. Inspeção Técnica de 47 

Segurança UME Orlando Adegas: A presidente informou que o técnico de segurança do 48 

trabalho da COSEG/SEGES convidou cipeiros para acompanhá-lo na Inspeção Técnica de 49 

Segurança a ser realizada na UME Orlando Adegas, no dia 9 de novembro de 2021, das 9h às 12h. 50 

Nessa oportunidade, além de observar o trabalho realizado pelo TST os cipeiros realizarão a 51 

confecção do mapa de risco da UME com a rota de fuga. Por se tratar de UME inaugurada a pouco 52 

tempo, esta ainda não tem mapa desenhado. 4. Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas: 53 

No dia 10 de outubro se comemorou o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Havíamos 54 

combinado em reuniões anteriores que seria filmado um vídeo com o personagem Cipinha 55 

transmitindo informações sobre temas relacionados à saúde e segurança. Após alguns testes não 56 

houve tempo hábil para finalização da gravação dentro do mês dessa data comemorativa. A 57 

presidente informou que verificaremos a viabilidade de gravação de vídeo para o encerramento do 58 

ano letivo ou para o início do ano letivo. Compartilhou também que o Ministério do Trabalho 59 

dentro da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CANPAT 2021 está 60 

realizando junto aos estabelecimentos de ensino público e privado, concurso cultural onde alunos da 61 

pré-escola ao Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos participarão elaborando desenhos (pré-62 

escola e ensino fundamental I), frases (ensino fundamental II) e redações (EJA), sobre o tema 63 

Bullying. O envio dos trabalhos foi até o dia 24. Santos está representada pela UME Avelino da Paz 64 

Vieira que está participando com frases e vídeo. 5. Assuntos diversos: 5.1 Em reunião ordinária da 65 

CIPA Setorial Educação, no mês de fevereiro de 2021, foi relatado que em visitas técnicas às 66 

Unidades Municipais de Educação (UMEs), os TSTs da Coseg/Seges verificaram que os EPIs 67 

adquiridos para uso na cozinha (luvas para lavar louça e luvas térmicas) não são adequadas para o 68 

uso a que se destinam. Sendo assim, foi deliberado em reunião que há a necessidade de participação 69 

tanto dos cipeiros quanto dos TSTs no processo de seleção e aquisição dos EPIs e EPCs, indicando 70 

as especificações dos equipamentos tanto de uso individual (como por exemplo, luvas, sapatos, etc), 71 

quanto de uso coletivo. Tal recomendação também se aplica a compra de mobiliários e 72 

equipamentos no que se refere à situação ergonômica. No que se refere à questão ergonômica, 73 

pontuamos também a necessidade de participação do Comitê de Ergonomia da Seduc (Coergo). 74 

Encaminhamos memorando ao Gabinete da Seduc informando as especificações dos equipamentos 75 

para serem analisados pela Coordenadoria de Merenda Escolar (Comere), após sugestão dos TSTs 76 

da Coseg/Seges, para futuras aquisições em novos processos licitatórios que forem abertos. 5.2 77 

Exames médicos periódicos: O cipeiro Jackson apresentou a situação referente aos exames 78 

médicos periódicos que não estão sendo realizados conforme determina a legislação. 79 

Encaminhamos memorando ao Gabinete da Seduc solicitando o encaminhamento a Seges com 80 

questionamentos que foram compartilhados na reunião. Diante do exposto, a presidente informou 81 

que retornamos o documento para Seges para esclarecimentos adicionais. A presidente salientou 82 

que por meio dos exames médicos periódicos é possível identificar com certa antecedência, alguma 83 

condição impeditiva na saúde do servidor para o exercício de suas funções no ambiente laboral e 84 

serve como subsídio para o desenvolvimento de ações de promoção à saúde. 5.3 Reuniões 85 

ordinárias: Foi combinado que a partir do mês de novembro, as reuniões ordinárias da CIPA 86 

Setorial Educação serão realizadas presencialmente e o local será o Auditório da Seduc, Praça dos 87 

Andradas, 27, Centro. Também ficou acordado que as reuniões terão início às 14h30 e com término 88 

previsto para às 16h30. 6. Análise dos Relatórios de Investigação de Acidentes de Trabalho: A 89 

TST Patrícia, projetou dados estatísticos referentes aos Acidentes de Trabalho ocorridos em 2021. 90 

Foi observado que em comparação a 2020, em que poucos casos foram notificados por conta da 91 

Pandemia, em 2021, houve um aumento de casos. Em análise foi verificado que estes não foram 92 

considerados graves. Foi observado também que muitos servidores entraram com notificação de AT 93 

por causa da COVID19, mas estes não foram considerados AT por não terem nexo causal. Foram 94 

registrados 17 casos de AT com nexo causal e 20 registros sem nexo causal. A TST Patrícia 95 

pontuou que muitos acidentes foram pelo motivo de queda do mesmo nível. Foi sugerido pela 96 

presidente que fosse encaminhado um comunicado para todas as UMEs solicitando que 97 

divulgassem por meio de e-mail ou grupos de whatsapp o cartaz em pdf da campanha da CIPA 98 



 

Setorial Educação “Se for para cair, que seja na risada”, lançada em 2019. Nada mais havendo a 99 

tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. _________________________________________ 100 

________________________________________________________________________________ 101 

________________________________________________________________________________ 102 


