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ATA DA DÉ

ACIDENTES

2010/2011. Aos dois dias do mês de junho do ano de dois e onze, 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: Ernandes Peneira Salva, 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

comunicou enviou a Direção. em 28 de abril, ofício comunicando que a atual Gestão da

CIPA terá seu mandato encerrado em 30 de junho de 2011, e que o Diretor deveria

convocar a eleição para formação da próxima gestão. Foi apresentado a Direção um

calendário das etapas da eleição, a seguir descrito: 29.04 - Convocação para eleiçãol

02.05 - Constituição da Comissão Eleitoral, 03.05 - Divulgação Edital Eleição, 04.05. a

23.05 - Período de inscrição, 31 .05 - Eleição, O1.06 - Divulgação do resultado da eleição,

02.06 - Ultima Reunião da CAPA Gestão 2010/2011, 02.06 - Indicação dos servidores

nomeados para compor a CAPA pelo empregador, junho - Curso novos membros, 30.06 -

Final da CIPA Gestão 2010/201 1 , O1 .07 - Posse da CIPA Gestão 201 1/2012. Ainda com a

palavra a senhora Presidente que informou que a eleição do representante dos
empregados já ocorreu e foram eleitos os servidores: Patrícia Leonel Galdino e Cada

Aparecida Gonçalves dos Santos. para membros titulares, e Luciana Aparecida Carradori

e Alexsander França, para membros suplentes. A senhora Presidente destacou o

excelente trabalho realizado pela atual gestão e agradeceu todo apoio despendido por

todos. Destacou que espera que a próxima gestão continue os trabalhos iniciados com a

confecção do mapa de risco e os outros trabalhos iniciados. Informou que será anexado no

processo da CAPA as plantas dos edifícios da EACH para continuação dos trabalhos. Nada

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

achada conforme é assinada
nho de 2011
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