ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2019/2020/2021
(CONVOCAÇÃO nº 50/2021-SEDUC – D.O.S. 26 de abril de 2021)
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Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2021, foi realizada a 19ª 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,
Sandra Regina Pereira Ramos, Yvie Cristina Favero de Souza, Michele Domingues Barbosa e
Andrea Gonçalves da Mata Lima, além dos representantes da Coordenadoria de Engenharia de
Segurança do Trabalho (COSEG) Sr. Antonio Luis Borges e 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 15 de abril de 2021 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 . Informou também
que provavelmente teremos mais uma reunião ordinária até a posse dos novos cipeiros. 1. 10ª
SIPAT Educação “Edison Vicente Silvino”: A SIPAT acontecerá dentro da Semana de Educação
que este ano será de forma remota, no período de 19 a 21 de julho, sendo que as atividades em que a
CIPA participará serão nos dias 20 e 21, no formato mesa redonda, tendo como base os temas: 1.
EQUILÍBRIO NA DUPLA JORNADA: TELETRABALHO/FAMÍLIA e 2. A EPIDEMIA
OCULTA: SAÚDE MENTAL NOS TEMPOS ATUAIS. A presidente solicitou que os cipeiros
colaborassem definindo o tema para essa SIPAT, algo que já estava sendo discutido por meio do
grupo CIPA Educação de whatsapp. O cipeiro Tex, por whatsapp, sugeriu a "Saúde mental: A
epidemia oculta nos tempos atuais", sendo observado pela Sra. Patrícia que precisamos chamar a
atenção no título, com estímulos de VIDA, SAÚDE e SEGURANÇA. Nessa linha a cipeira Yvie
sugeriu o tema Vida, saúde e segurança. Elementos para vida plena e saúde mental. Colocamos em
discussão o tema sendo que foi sugerido “Saúde e Segurança: elementos para vida plena e saúde
mental”. A presidente informou que submeteria o texto a revisão lingüística e, se necessário,
finalizaríamos o tema no mesmo dia por meio de whatsapp. Em tempo, registramos que o tema
definido foi: 10ª SIPAT Educação "Edison Vicente Silvino" Tema: Segurança, saúde física e
mental: elementos para uma vida plena. Foi também compartilhado a sugestão de palestrantes para
possível convite. A cipeira Yvie sugeriu os nomes de Emerson Pacheco, Psicólogo, Coach,
Palestrante e Trainer em Produtividade 6P e de Danielle Marksie, treinadora emocional e criadora
do Método Mente Sã. A presidente sugeriu o nome do psicólogo Fabio Franco e a cipeira Michele
da psicóloga Luciana Cescon. A equipe da Semana da Educação também sugeriu dois palestrantes
para nossa SIPAT: Christian Dunker e Rodrigo Bressan, ambos abordam o tema proposto e têm
vídeos disponíveis no YouTube. 2. Formações: A presidente informou que a CIPA Setorial
Educação, em parceria com a Coordenadoria de Medicina do Trabalho da Secretaria de Gestão
(Comed/Seges), disponibilizará para os servidores, nos meses de maio e junho, a formação com o
tema “Ansiedade em tempos de pandemia, como lidar?”, ministrada pelo psicólogo Fábio dos
Santos Cascais. A formação nesses dois meses será a convite para os profissionais da educação
municipal, sendo que em maio será também por convocação para os Orientadores Educacionais.
Ainda em parceria com a Comed, será disponibilizado no mês de junho formação, por meio de
convocação para os Diretores das UMEs, Liderando em meio a Pandemia, ministrada pela
psicóloga Carolina Alves Ribeiro Sotero. Também teremos a formação oferecida aos servidores que
estão trabalhando em home office, em parceria com a Coordenadoria de Engenharia de Segurança
do Trabalho (Coseg/Seges), a formação Valorização das CIPAs Setoriais. Todas as formações serão
realizadas remotamente via plataforma Google Meet. 3. Eleição CIPA Setorial Educação: A
presidente informou que Já alcançamos a porcentagem mínima de votantes para a validação da
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eleição em curso. A apuração acontecerá no dia 6 de maio, a partir das 14h, por meio de reunião
remota. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por finalizada a reunião. ________________
________________________________________________________________________________

