
  

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2019/2020

(CONVOCAÇÃO nº 120/2020-SEDUC – D.O.S. 24 de novembro 2020)

Aos trinta dias do mês de novembro de 2020, foi realizada a 15ª 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,  Natalie  Alves Silva de
Souza, Ana Maria Lima de Santiago, Flaviana Maria Goggin de Assis 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 9 de novembro 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  já  estamos
realizando  ajustes  no  sistema para  eleição  por  meio  eletrônico.  Algumas  inconsistências  foram
observadas e ainda não temos a previsão para início do simulado com os integrantes da Comissão
Eleitoral. Somente depois dos testes definiremos o cronograma eleitoral. Tal procedimento busca
garantir o sigilo e a transparência no processo eleitoral. Assim que o sistema estiver regularizado,
vamos trabalhar na divulgação da eleição e, provavelmente, iniciar a votação para o início do ano
letivo de 2021.  2.  Assuntos diversos: 2.1  Pandemia:  A presidente informou que foi criado um
canal  no  YouTube  para  a  CIPA  Setorial  Educação  (CIPA  Educação  Santos)
https://www.youtube.com/channel/UCbdOeWqtyuFdudllALcFp0g.  Nesse  canal  foram postados  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. O
intuito  é  orientar  tanto  os  profissionais  da  educação  quanto  os  alunos  e  suas  famílias  sobre  a
prevenção à covid-19. Para elaboração dos vídeos, numa parceria com o Departamento Pedagógico,
foram utilizados bonecos articulados pelas professoras Rosângela Pereira  de Oliveira  e Camilla
Veridiana da Silva Ribeiro Lobo de França. Foi destacado que a CIPA Setorial Educação, tendo
como  público-alvo,  desde  2002,  os  profissionais  da  educação  das  escolas  municipais,  e  vem
desenvolvendo, a partir de 2016, ações que visam à prevenção de acidentes, à segurança e, portanto,
à saúde e integridade dos que convivem nas escolas, com destaque para os alunos. O link desse
canal será divulgado por e-mail para todas as UMEs e entidades conveniadas compartilharem com
seus grupos de alunos e profissionais da educação. Também serão disponibilizamos no Portal da
Educação e no Instagram @cipaseduc_santos. A presidente destacou que os alunos, conscientes da
importância da prevenção à covid-19, compartilharão com seus coleguinhas e familiares todas as
mensagens recebidas. Foi solicitada a assessoria de comunicação da Seduc a divulgação do material
na 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 havia sido proposto pelo cipeiro Tex a inclusão de
documentos referentes a saúde e segurança na relação de documentos  que são conferidos pelos
Supervisores de Ensino no encerramento do ano letivo. Os documentos seriam arquivados em uma
pasta  nomeada  Pasta  de Inspeção de Saúde e  Segurança do Trabalho nas  Escolas.  O início  da
validade seria a partir de 2021 para que as UMEs possam se organizar. A Comissão Permanente
agendou reunião com a presidente para tratar desse assunto que posteriormente será compartilhado
com os cipeiros.  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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