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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA. CIENCIAS E HUMANIDADCS GESTÃO 2010/2011.

Aos 05 dias do mês de maio 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 CAPA/EACH Gestão 2010/2011

sob a Presidência da senhora Andréa Pedroso. estiveram presentes os membros: Almir José de

Souza, Ernandes Pereira Silva, Jefferson Cardos de Marins, 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. ll. Ordem do Dia. 1 . A senhora

Andrea agradeceu a todos os CIPEIROS que participaram da organização e realização da SIPAT,

inclusive daqueles que não eram membros da Comissão, em especial ao servidor Fabiano Gomes

Teixeira do Prado que auxiliou na idealização do folder e outras tarefas para a plena realização do

evento. Informou que seria enviado um email de agradecimento para a lista de funcionários da

EACH. Destacou as inúmeras parabenizações que a CAPA recebeu dos servidores pelo sucesso da

SIPAT ocorrida nos dias 18. 19 e 20 de abril. Os servidores manifestaram seu contentamento com

as palestras, com as apresentações artísticas, com a distribuição dos brindes e com os co#ees

oferecidos. Foi um momento muito especial de aprendizagem e descontração. Comunicou também

que pediu para a funcionária Luciana Carradori para que postasse todas as fotos e filmes no site da

Escola. 2. Determinou-se que os Mapas de Risco deveriam ser finalizados antes do flm dessa

gestão e pediu para que os grupos que estavam a cargo dessa tarefa se dedicassem a isso. 3. A

senhora Presidente sugeriu que os membros fizessem uma análise da gestão e apontassem. na

próxima reunião, o que poderia ter sido melhor. Nada mais havendo a tratar eu. Renata Lira
Cordeiro. lavro a presente ATA, que após lida e achada conforme é assinada pelos seu membros.

São Paulo. 05 de maio de 201 1.
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