
 

   

 
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
2022/2023 

(CONVOCAÇÃO nº 102/2022- CIPA/SEDUC – D.O.S. 1º de setembro de 2022) 
 

Aos vinte e oito dias de setembro de 2022, foi realizada a 4ª 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 Cristina Zinezi, Veruska Francisconi Moura, Amanda Claudine Viana, 5 

Jéssica Calves da Costa, Débora Gil Souza, Michele Domingues Barbosa e Paula Gois Matos, e do 6 

Sr. Aldemir Cariri de Lima, além dos representantes da Coordenadoria de Engenharia de Segurança 7 

do Trabalho da Secretaria de Gestão (COSEG/Seges), Sra. Patrícia Pontes e do Sr. Antonio Luis 8 

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

agosto/2022 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 22 12 

de setembro. Solicitou a ciência de todos os presentes. A presidente solicitou que os cipeiros façam 13 

anotações dos assuntos que foram abordados na reunião e que estas informações sejam 14 

encaminhadas para a Presidente em até dois dias úteis após a reunião por meio de e-mail, whatsapp 15 

ou anotação impressa no final da reunião. 1. Formações: 1.1 Primeiros Socorros SAMU nas 16 

Escolas e Noções de Combate a Incêndio: A presidente confirmou a escala de cipeiros para as 17 

formações do mês de setembro. Nessa oportunidade a presidente compartilhou que no final de 18 

agosto recebemos um relato da equipe do NEP-SAMU referente a atendimento realizado para um 19 

aluno da UME Olavo Bilac. O aluno teve uma convulsão e um servidor, agente de portaria, que 20 

participou da formação em Primeiros Socorros SAMU nas Escolas havia prestado corretamente o 21 

primeiro atendimento até a chegada da equipe do SAMU, conforme instruído na formação. 1.2 22 

Formação com Diretores: No mês de setembro foi realizada uma formação (roda de conversa) 23 

com os Diretores das UMEs com o nome -“Dialogue, Escute e Fortaleça. Relações e direções em 24 

Segurança e Saúde no Trabalho nas Escolas Municipais”. A TST Patrícia fez uma análise das 25 

reuniões realizadas com os Diretores e compartilhou que o caminho para chegar ao Diretor é o 26 

diálogo. Nas reuniões foram realizadas escutas ativas, com pauta aberta, explicações sobre a Pasta 27 

Segurança e Saúde na Escola – CIPA Setorial Educação e análises de casos de acidentes de 28 

trabalho. A TST deixou como proposta realizarmos, ainda nessa gestão, novamente essa formação. 29 

Nesse momento os cipeiros comentaram sobre os desafios que o gestor tem no relacionamento com 30 

pais e profissionais da escola. A presidente informou que tivemos apenas 14 ausências e que 31 

verificaremos com a Coseg a possibilidade de reunião de reposição. A TST também sugeriu que 32 

essas rodas de conversas fossem realizadas com outros segmentos da educação. 2. Cartaz sobre 33 

Ginástica Laboral: O cipeiro Aldemir apresentou a proposta de elaboração de cartaz a ser 34 

compartilhado nos locais de trabalho dos profissionais da educação das UMEs, semelhante a 35 

proposta já divulgada pela CIPA nas gestões 2009 a 2012, com orientações posturais, como por 36 

exemplo, espreguiçar frontal, rotação de cabeça, etc. A presidente informou que solicitaremos a 37 

Diretoria de Comunicação (Dicom) a elaboração da arte e que as cipeiros Paula e Jéssica 38 

colaborarão na elaboração do cartaz. O cipeiro Aldemir pontuou que é indicado que o servidor no 39 

decorrer do dia, manhã e tarde, independente do biótipo, realize os exercícios sugeridos. 40 

Posteriormente verificaremos como será divulgado o cartaz. 3. Assuntos diversos: 3.1 FISP - Feira 41 

 Internacional de Segurança e Proteção – A presidente informou aos cipeiros que tentaremos 42 

agendar um carro para levar os cipeiros na feira que acontecerá na São Paulo Expo Exhibition & 43 

Convention Center, de 18 a 20 de outubro. Disponibilizadas para os cipeiros, a convite, 6 vagas para 44 

os cipeiros, mostraram interesse em participar as cipeiras Rosana, Michele, Veruska, Jessica, Paula 45 



 

e Cristina. A presidente orientou que os cipeiros que participarão do evento acessem a página da 46 

FISP para realizar o credenciamento prévio. 3.2 Foi apresentado pela cipeira Michele que os 47 

funcionários da empresa prestadora de serviços de limpeza por vezes realizam tarefas que não 48 

fazem parte dos seus competes e pontuou que caso aconteça acidente de trabalho a CIPA não 49 

poderá dar respaldo. 3.3 A cipeira Paula relatou situação recente ocorrida no Morro São Bento 50 

envolvendo policiamento ostensivo de policiais na região. Tal situação levou os profissionais que 51 

atuam na UME a situação de pânico e a adoecimento. A residente compartilhou que recebemos uma 52 

solicitação da UME Therezinha de Jesus S. Pimentel solicitando palestra/ encontro com psicólogos 53 

da Seges para abordar assuntos referentes a saúde mental e que encaminhamos a solicitação para a 54 

Seção de Assistência Psicológica e Social ao Servidor (Seapso/Comed) verificar junto a Seção de 55 

Conciliação (Seacomp) a possibilidade de atendimento. O TST Borges relatou que em situações 56 

semelhantes é importante buscar ajuda psicológica para conversar sobre o assunto. A cipeira Natalie 57 

pontuou que trata-se de uma situação de Segurança Pública e que a Seduc está articulando junto ao 58 

órgão competente quais ações preventivas estão sendo realizadas. A cipeira Veruska perguntou ao 59 

grupo quais ações poderiam ser tomadas para solucionar essas questões. Foram debatidas propostas 60 

que poderiam ser viabilizadas bem como suas dificuldades. A presidente frisou que se trata de uma 61 

questão de Segurança Pública que foge ao atendimento da CIPA e que no momento podemos atuar 62 

como articuladores entre escola e medicina do trabalho com apoio psicológico por meio de palestras 63 

ou rodas de conversa. 3.3 A cipeira Michele relatou que ainda temos muitos acidentes que não são 64 

relatados. A presidente pontuou que na formação realizada com os diretores no mês de setembro, 65 

foram esclarecidas dúvidas sobre o tema e reforçado junto aos diretores que a notificação de 66 

acidente de trabalho não prejudica nenhuma das partes. Outro assunto levantado pela cipeira 67 

Michele é sobre como os servidores podem comunicar uma não conformidade a CIPA sem sofrerem 68 

represálias dos gestores. A presidente pontuou que o e-mail da CIPA é o canal de comunicação dos 69 

servidores e gestores com a CIPA e que é importante que o servidor mantenha o diálogo com o 70 

gestor sobre questões verificadas na UME que podem estar em não conformidade. A cipeira Débora 71 

pontuou que por meio do Plantão da Supervisão de Ensino também é possível o servidor procurar 72 

atendimento caso sinta que está sendo prejudicado após relatar as não conformidades. A cipeira 73 

Natalie também explicou que o servidor pode abrir um chamado na Ouvidoria e nessa oportunidade 74 

ela explicou todos os trâmites de atendimento. 4. Análise dos Relatórios de Investigação de 75 

Acidentes de Trabalho: Nesse mês não foram analisados e ficou determinado que na próxima 76 

reunião as análises serão realizadas na primeira hora da reunião. Nada mais havendo a tratar, a 77 

presidente deu por finalizada a reunião. ________________________________________________ 78 
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