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s de janeiro do ano de dois mil e doze, às
cluatorze 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 Fontes Malheiros de Castra, Cada Aparecida Gonçalves dos Santos,
Patrícia Leonel Galdino, Alex França, Edilene de Carvalho Veiga Jesus, Luciana
Aparecida Carradori e Renata Lira Cordeiro. EXPEDIENTE. 1. Aprovação da Ata. Ata da
sexta reunião, ocorrida em 15.12. Decisão: Aprovada. 11. Comunicações da senhora
Presidente. A senhora Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e
comunicou que o Boletim da CIPA foi enviado por e-mail aos servidores da EACH, em 21
de dezembro, juntamente com as felicitações pelas festas de final de ano. Ordem do
Dia. 1. SIPAT. A senhora Presidente reafirmou que precisamos agilizar os processos
para a próxima SIPAT. Informou que irá conversar com o senhor Diretor para definir a
data. Dentre a discussão surgiram as seguintes propostas: a) montar uma exposição
com a apresentação do talento dos nossos colegasl b) definir as palestras buscando
entre os docentes e os servidores quem tem envolvimento com a sociedades c) convidar
o pessoal do teatro, da banda da casa e do coral l?ara uma apresentação.conjunta

com

pessoas da comunidade. 11. BRIGADA DE INCENDIO. A senhora Patrícia pediu a
pa avra para informar sobre a preocupação com a formação da Brigada de Incêndio. A
senhora Presidente informou que o ultimo e-mail trocado com a DOV foi enviado em
novembro de 2011, depois não houve mais informações. Foi sugerido retomar o
processo de cotação e conversar com a Direção sobre o assunto. Nada mais havendo a
tratar eu, Andréa Pedroso, lavro a presente ata, que apos .lida e achada conforme é
assinada pelos seu membros. São Paulo, 26 de janeiro de 2012.
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