
  

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2019/2020

(CONVOCAÇÃO nº 124/2020-SEDUC – D.O.S. 7 de dezembro 2020)

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020, foi realizada a 16ª Reunião Ordinária da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA Setorial Educação via plataforma Google Meet, com a
presença  dos  representantes  da  CIPA Setorial  Educação,  Sras.  Rosana  da  Costa  Corrêa  Parra,
Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Sandra Regina Pereira Ramos, Flaviana Maria Goggin de
Assis, Estrela Santos Cordeiro e Michele Domingues e do Sr. Tex Jones Correia Lopes,  além da
representante da Coordenadoria de Engenharia de Segurança do Trabalho (COSEG)  Sra. Patrícia
Pontes. Apresentando-se a pauta, a saber: Ordem do dia: Abertura: A presidente informou que a
cópia da ata da reunião anterior havia sido enviada por e-mail em 2 de dezembro de 2020 e solicitou
a ciência de todos os presentes. A ata também está disponível na página da CIPA Setorial Educação
no  Portal  da  Educação  em Espaço  para  todos  https://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/cipa   . 1.
Eleição CIPA Setorial Educação: A presidente informou que o sistema eletrônico de votação está
em fase de ajustes, sendo assim foi encaminhado em 7 de dezembro, por e-mail e whatsapp, para
todos os candidatos, a informação que embora o sistema já esteja em fase de testes, deliberamos, em
reunião ordinária da gestão 2019/2020, sobre a importância de o processo de votação ocorrer após o
início de 2021 para que haja a necessária divulgação – quanto às singularidades dessa modalidade
de  eleição  e  à  apresentação  dos  candidatos  -  considerando  o  encerramento  do  ano  letivo  e  a
iminência  das  férias/recesso  da  maioria  dos  profissionais  da  educação.  Dessa  forma,  nesse
momento,  não  definiremos  um  cronograma  para  2021  antes  da  finalização  dos  testes.  Tal
procedimento busca garantir o sigilo e a transparência no processo eleitoral. 2. Assuntos diversos:
2.1  Pandemia:  O  link  do  canal   da  CIPA  no  YouTube  (CIPA  Educação  Santos)
https://www.youtube.com/channel/UCbdOeWqtyuFdudllALcFp0g   foi  divulgado  por  e-mail  para
todas as UMEs e entidades conveniadas compartilharem com seus grupos de alunos e profissionais
da  educação.  Disponibilizamos  também,  no  Portal  da  Educação  e  Instagram,  os  8  vídeos  que
ilustram, de forma lúdica, a importância da utilização da máscara facial, da higienização das mãos,
do distanciamento mínimo entre as pessoas e do não compartilhamento de objetos. Nestes vídeos
que foram aprovados pela SMS e editados pela Secom, foram utilizados bonecos manipulados para
passar informações sobre prevenção a covid-19. Também fizemos a divulgação por meio de e-mail
institucional e pop up, dessa forma atingimos todos os servidores que possuem email institucional e
computador  conectado  a  rede.  Aguardamos  a  assessoria  de  comunicação  da  Seduc  realizar  a
divulgação do material no página de notícias da PMS. Ainda aguardamos a elaboração da animação
baseada no roteiro de informações sobre a prevenção da covid-19. 2.2 Inclusão de documentos no
projeto  político-pedagógico  (PPP):  A presidente  informou  que após  reunião  com a  Comissão
Permanente da Supervisão de Ensino foram sugeridas ações para concretizar essa solicitação, visto
que a implantação de mudanças e novos procedimentos implicam planejamento do processo. Dentre
as  propostas  está  a realização de reuniões  sob a  coordenação da CIPA Setorial  Educação,  com
parcerias,  se necessário,  para tratativas  com os  Diretores  das UMEs e Supervisores de Ensino,
explanando cada documento e ao menos o caminho para a aquisição e regularização das ações
efetivas  de segurança e  prevenção de acidentes.  Também foi  sugerida a  indicação de possíveis
modelos de documentos e padronização da organização e acompanhamento via ações da Supervisão
de Ensino, da efetivação dos procedimentos.  A sugestão da presidente é que as reuniões sejam
iniciadas no mês de março ou abril para que durante o ano os documentos sejam formulados e
organizados, fazendo constar na Portaria de encerramento a referência a Pasta de Saúde e Segurança
no Trabalho. O cipeiro Tex complementou que é importante desenvolver uma consciência de cultura
da segurança preventiva em acidentes, citando o exemplo do mês de abril, onde é comemorado o
Abril  Verde que é um mês que  chama a atenção da sociedade brasileira para a adoção de uma
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cultura permanente de prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. A presidente irá
propor, a cada mês, novas datas para reunião da CIPA de forma remota. Nada mais havendo a tratar,
a presidente deu por finalizada a reunião. _________________________________
________________________________________________________________________________
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