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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DETRABALHO DA ESCOLA .

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às onze horas. no Auditório 7 do

Prédio da Administração/Biblioteca da EACH -- Escola de Artes. Ciências e Humanidades,

reuniram-se os membros da CIPA/EACH Gestão 2011/2012. sob a Presidência da senhora

Andréa Pedroso. Estiveram presentes os membros: Brenda F. Malheiros de Castro. Edilene de
Carvalho Veiga Jesus e Luciana Aparecida Carradori. EXPEDIENTE. 1. Comunicações da
senhora Presidente. A senhora Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e

comunicou: a) que foram entregues ao servidor Carlos. da área de projetos. as propostas de
mapas de riscos do espaço da Biblioteca e alguns laboratórios para digitalização das imagens e
impressão em A3. b) a Seção de Materiais apresentou a CAPA algumas duvidas de fornecedores

quanto a formação da Brigada de Incêndio. A senhora Presidente informou que as duvidas serão

respondidas. c) eleição para membros da opa que ocorreu no dia 28 de maio, os membros eleitos

foram: Titulares: Marcos André de Almeida Santos e Érika Regina Elias da Salva, Suplentes:

Carlos Henrique Clementino de Almeida e Patrícia Leonel Galdino. d) indicação de membros do
empregador. a Direção ainda não encaminhou a CIPA a nomeação dos representantes do
empregador. Ordem do Dia. 1. Treinamento dos novos membros da CIPA EACH. A senhora
Presidente informou que será confeccionado oficio ao SESMET solicitando curso de formação de
cipeiros para os novos membros, será sugerido que o curso seja ministrado na EACH na semana

de 18 a 22 de junho. 11. Final da CAPA Gestão 2011/2012. A senhora Presidente destacou que o
final do mandato desta gestão esta próximo, é necessário rever todas as atividades realizadas e
não realizadas para que possamos apoiar os futuros membros. Nada mais havendo a tratar eu.
Andréa Pedroso. lavro a presente ata, que após lida e achada conforme é assinada pelos seu
membros. São Paulo. 31 dR maio de 2012
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