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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA. CIÊNCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2010/20'11. Aos sete dias do mês de abril do ano de 201 1. às 14h no Auditório 6 da

Biblioteca da EACH -- Escola de Artes. Ciências e Humanidades. reuniram-se os

membros da CIPA/EACH Gestão 2010/2011, sob a Presidência da senhora Andréa

Pedroso. estiveram presentes os membros: Almir José de Souza. Ernandes Pereira

Sirva. Jorge Alencar da Silva, Patrícia Leonel Galdino e Renata Lira Cordeiro.

EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora Presidente. A senhora Andrea abriu a

reunião agradecendo a presença de todos e lembrou a todos que só faltam onze dias

para a realização da SIPAT, vários pedidos formais de solicitação de brinde foram

expedidos. ma somente a empresa Cacau Show se propôs a oferecer 3 ovos de

páscoa. Outros contatos verbais foram formalizados e conseguimos muitos brindes

para sortear durante a SIPAT. Informou, ainda, que será oferecido "coffee break" aos

visitantes ao final de cada palestra. Comunicou que o cronograma já foi fechado que o

folder de divulgação esta sendo distribuído aos servidores da EACH. Todos os
palestrantes e apresentações artísticas estão confirmadas. Falta somente a confecção

das camisetas que serão usadas pelos Cipeiros durante a SIPAT. Foi entregue aos

membros cópia das plantas dos edifícios da EACH juntamente com um modelo de

mapa de risco para continuidade da confecção dos mapas de risco. Nada mais

havendo a tratar eu, Renata Lira Cordeiro, lavra a presente ATA, que após lida e

achada conforme é assinada pelos seu membros. São Paulo, 07 de abril de 201 1 .
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