ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA
2019/2020/2021
(CONVOCAÇÃO nº 67/2021-SEDUC – D.O.S. 20 de maio de 2021)
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Aos trinta e um dias do mês de maio de 2021, foi realizada a 20ª 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 e Natalie Alves Silva de Souza e do
Sr. Tex Jones Correia Lopes, 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 4 de maio 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 . Agradeceu a
participação de todos os cipeiros e informou que esta seria a última reunião dessa gestão. 1. Eleição
CIPA Setorial Educação: A presidente informou que encerramos a eleição com a participação de
53,6 % dos servidores. Foram eleitos os servidores: Veruska Francisconi Moura, Suely Regina Papa
da Silva, Andréa Gonçalves da Mata Lima, Regina Célia Moraes de Souza Oliveira, Jackson dos
Santos da Conceição, como titulares e Flaviana Maria Goggin de Assis, Sheila Leite de Oliveira,
Paloma Paula Paulino Melo e Amanda Claudine Viana, como suplentes. Tivemos a desistência da
servidora Amanda, sendo convocada para o seu lugar a servidora Elisabete Alves Banhara de
Oliveira e da servidora Flaviana Maria Goggin de Assis, sendo convocada para o seu lugar a
servidora Valquíria Santos de Santana. O treinamento dos novos cipeiros será realizado nos dias 1,
8, 10,15 e 17 de junho de 2021 das 13h às 17h por meio das plataformas Google Sala de Aula e
Google Meet. A posse está prevista para o dia 30 de junho às 14h, sendo que nesse mesmo dia é
realizada a eleição do vice e a primeira reunião da CIPA. 2. SIPAT Educação: A presidente
informou que na última reunião ordinária ficou combinado que iríamos submeter o texto proposto a
revisão linguística e, se necessário, finalizaríamos o tema no mesmo dia por meio de whatsapp.
Após análise e concordância dos cipeiros, o tema definido foi: 10ª SIPAT Educação "Edison
Vicente Silvino" Tema: Segurança, saúde física e mental: elementos para uma vida plena. A SIPAT
acontecerá dentro da Semana de Educação que este ano será de forma remota, no período de 19 a 21
de julho. A palestra da SIPAT será no dia 20 de julho, nos períodos da manhã e tarde. O palestrante
contratado para participação será Dr. Rodrigo Bressan do Instituto Ame sua mente com palestra
abordando tema sobre Saúde mental em tempos de pandemia. 3. Formações: A presidente
informou que a CIPA Setorial Educação disponibiliza desde maio formações em parceria com a
Coordenadoria de Medicina do Trabalho da Secretaria de Gestão (Comed/Seges). Em junho serão
ministradas as formações: Liderando em meio à pandemia, convocação para os Diretores das UMEs
divididos em 4 turmas, ministrada pela psicóloga Carolina Alves Ribeiro Sotero e Ansiedade em
tempos de pandemia, como lidar?, a convite, ministrada pelo psicólogo Fábio dos Santos Cascais
para os profissionais da educação da rede municipal de ensino. As formações serão realizadas
remotamente via plataforma Google Meet. Também ficou combinado que no mês de agosto será
realizada formação para os Diretores das UMEs abordando o tema Plano de Emergência, ministrada
pelos técnicos de segurança do trabalho da Coseg/Seges, em duas turmas. Os Supervisores de
Ensino serão convidados. 4. Inclusão de documentos no PPP: Dando continuidade as tratativas
apresentadas em reuniões anteriores, os cipeiros Yvie e Tex apresentaram propostas para o
desenvolvimento desse tema. A proposta é que cada escola deveria desenvolver um projeto básico
de segurança e colocar no PPP, como por exemplo, Campanha educativa sobre pipas,
conscientização para coibir o uso de cerol em pipas. Também será elaborado um check list dos
documentos relacionados a segurança que devem constar na escola. Após elaboração desse check
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list, a cipeira Yvie e outros que venham a fazer parte dessa comissão de cipeiros, organizarão
formação para os Assistentes de Direção das UMEs. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu
por finalizada a reunião. ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

