
 

   

 
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2021/2022 

(CONVOCAÇÃO nº 114/2021-SEDUC – D.O.S. 15 de setembro de 2021) 
 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2021, foi realizada a 4ª Reunião Ordinária da 1 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação via plataforma Google 2 

Meet, com a presença dos representantes da CIPA Setorial Educação, Sras. Andrea Gonçalves da 3 

Mata Lima (vice-presidente), Maria de Fátima Alves dos Santos, Sheila Leite Oliveira, Suely 4 

Regina Papa da Silva, Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Débora Gil Souza, Rosângela 5 

Pereira de Oliveira e Valéria de Oliveira e do Sr. Aldemir Cariri de Lima, além do representante da 6 

Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão (COSEG/Seges) 7 

Sr. Antonio Luis Borges. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: A vice-8 

presidente informou que a cópia da ata de reunião do mês de agosto está disponível na página da 9 

CIPA Setorial Educação no Portal da Educação em Espaço para todos 10 

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

cipeiros que estiverem no grupo de e-mails cipa-seduc@santos.sp.gov.br em 30 de agosto. Solicitou 12 

a ciência de todos os presentes. 1. Identificação de risco de segurança no local de trabalho e 13 

Revalidação do Mapa de Riscos: Em setembro foram realizadas visitas técnicas nas UMEs 14 

Samuel Augusto Leão de Moura, com a colaboração das cipeiras Cristina, Paloma e Suely  e Magali 15 

Alonso, com a participação das cipeiras Fátima e Regina  para a Identificação de risco de segurança 16 

no local de trabalho e a Revalidação do Mapa de Riscos. Os cipeiros esclareceram dúvidas sobre a 17 

vistoria realizada junto aos Técnicos de Segurança do Trabalho (TST). Para o mês de outubro estão 18 

programadas visitas técnicas nas UMEs Padre Francisco Leite, com a participação dos cipeiros 19 

Sheila, Valéria e Rosangela e Gota de Leite, com a participação dos cipeiros Cristina, Aldemir e 20 

Jackson. A vice-presidente ressaltou que ao revalidar ou elaborar o mapa de riscos, o cipeiro deve 21 

sinalizar no mapa a rota de fuga. A cipeira Valéria reiterou disponibilidade quanto à criação do 22 

Mapa de Risco da UME Padre Francisco Leite e sugere orientações aos Cipeiros ingressantes com  23 

antecedência às visitas nas escolas. A cipeira Sheila identificou dificuldades relacionadas ao 24 

preenchimento do formulário de visita, explicando que seria interessante o acompanhamento de um 25 

membro da Cipa veterano para auxílio durante os procedimentos. A cipeira Débora Gil, esclareceu 26 

que concorda com as sugestões apresentadas e informa que sentiu-se mais segura quando em visita 27 

à UME Margareth Buchmann esteve em companhia da cipeira Andréa e Cristina para realização dos 28 

trabalhos. A vice-presidente agradece o comentário e gentileza, enfatizando que cada qual com seu 29 

olhar e observações pertinentes às ações realizadas contribuíram significativamente; e que estamos 30 

em constante aprendizado. Pontuou que valoriza a participação de todos numa construção 31 

progressiva e duradoura. A cipeira Débora explicou que a atenção ao zoneamento facilita o acesso 32 

por parte dos integrantes da Cipa em vistorias e que escolas próximas ainda não foram visitadas. A 33 

vice-presidente esclareceu que este trabalho está sendo realizado atendendo a disponibilidade do 34 

número de participantes e que em contrapartida, temos um grande número de escolas e isto 35 

demanda certas estratégias quanto ao atendimento. 2 Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 36 

Escolas: No dia 10 de outubro se comemora o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. 37 

Conforme combinado na reunião anterior, cipeiros que fazem parte da comissão de comunicação 38 

elaboraram roteiro para que os personagens Cipinha e Lucipa, ou outros convidados, transmitam 39 

informações sobre temas relacionados à saúde e segurança. Os cipeiros decidiram que o vídeo seria 40 

sobre a prevenção a Covid, o uso correto das EPIs e principalmente sobre não ir com sintomas 41 

gripais para a escola, falamos sobre um vídeo sobre a saúde mental das crianças, mas esse vídeo 42 

ficará para outro momento. 3. Assuntos diversos: 3.1 Formações: A vice-presidente informou que 43 

para o mês de novembro temos programadas formações em parceria com a Coordenadoria de 44 

Medicina do Trabalho da Secretaria de Gestão (Comed/Seges) com o tema Estresse no trabalho e 45 



 

com a Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho da Secretaria de Gestão 46 

(Coseg/Seges) com o tema Plano de Emergência. Mais detalhes serão compartilhados na reunião de 47 

outubro. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente deu por finalizada a reunião. ____________ 48 

________________________________________________________________________________ 49 


