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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNADO PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA. CIÊNCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2010/2011. Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze. às quatorze horas,

na sala cinco do Prédio 1-1 da EACH - Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

reuniram-se os membros da CIPA/EACH Gestão 2010/201 1 . sob a Presidência do senhor

Ernandes Pereira da Silva. vice-presidente da comissão. Estiveram presentes os

Membros Jefferson Carlos de Marins. Wanderley Ávila, Alencar da Silva, Almir José de

Souza, Edvaldo Gomes dos Santos e Renata Lira Cordeiro. ll. Ordem do Dia. O senhor

Ernandes abriu a reunião agradecendo a presença de todos e informou que A presidente

Andrea Pedroso e os membros Patrícia Leonel Galdino. Luciane Demüner, Eber Moreno

Ferreira, Renato Carnaval Cabeço e Alexandre Joviano justificaram a ausência. O senhor

vice-presidente colocou em apreciação a ata das 6' reunião. Após questionamento dos

senhores Edvaldo e Wanderley sobre a informação que consta sobre os hidrantes,

decidiu-se pela aprovação da ata com a ressalva de se verificar o referido item. Na

sequência, como primeiro assunto. o senhor Almir destacou que é necessário definir a

data exata para a SIPAT para que se possa começar a organização do evento o mais

rápido possível. Como segundo item, o senhor Ernandes informou que é possível pedir

ao SESMT auxílio para a montagem da equipe de brigadistas através de ofício. Como

terceiro item, o servidor Jorge destacou que o levantamento de ricos dos setores estão

prestes a ser terminados, faltando apenas o dos prédios didáticos, que está a cargo da

servidora Carta, e a redação de um relatório final para apresentar à Comissão. Como

quarto item, o senhor Wanderley pediu para que fosse cobrada da direção com relação

aos cachorros do campus, uma vez que ele havia sido mordido e tinha informação de

ataque a alunos. O servidor Jefferson se comprometeu a enviar por email a legislação

municipal sobre zoonoses. Nada mais havendo a tratar eu, Renata Lira Cordeiro. lavro a

presente ATA, que após lida e aprovada será assinada pelos membros presentes à

reunião. São Paulo, 06 de janeiro de 201 1

Almir José de Souza

Ernandes Pereira Silva
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