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ACIDENTES DE TRABALHA D
2011/2012. Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às
quatoae horas, no Auditório 7 do Prédio da Administração/Biblioteca da EACH - Escola
de Artes, Ciências e Humanidades, reuniram-se os membros da CAPA/EACH Gestão
2011/2012. sob a Presidência da senhora Andréa Pedroso. Estiveram presentes os
membros: Cada Aparecida Gonçalves dos Santos, Patrícia Leonel Galdino, Edilene de
Carvalho Veiga Jesus, Luciana Aparecida Carradori e Renata Lira Cordeiro.
EXPEDIENTE. 1. Comunicações da senhora Presidente. A senhora Presidente abriu a
reunião agradecendo a presença de todos e comunicou que não foi encaminhado a
CIPA nenhum comunicado de Acidente de Trabalho e que por enquanto a confecção dos
mapas de riscos da EACH está pendente, uma vez que os membros da CIPA tem se
dedicado a elaboração da SIPAT. Ordem do Dia. 1. SIPAT. A senhora Presidente
informou que vários contatos já foram realizados com palestrantes, mas ainda não temos
um cronograma oficial. A Banda e o Teatro já foram convidados e aceitaram participar da
SIPAT. Foram solicitados vários brindes, mas ainda não recebemos retorno das
empresas. A principio a SIPAT será realizada em três dias, sendo dois dias a tarde e um
dia de manhã, na Semana Santa, de 02 a 05 de abril. A senhora Presidente solicitou o
empenho de todos para que possa realizar uma ótima SIPAT. 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, 29 de fevereiro de 2012
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