
©
ATA DA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE

ACIDENTES DE TRABALHO DA ESCOLA. CIENCIAS E HUMANIDADES GESTÃO

2Ql0/2011. Aos três dias do mês de março do ano de 2011, 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 Pereira Silva, Jefferson Carlos

de Marins, Jorge Alencar da Sirva, 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 informou sua preocupação uma vez que a

SIPAT ocorrerá no próximo mês e muitas ativldades ainda não foram concretizadas,

destacou a necessidade de todos os membros se emprenharem para conseguir

brindes e de finalização do folder. Com a palavra o senhor Ernandes para informar que

ele e o senhor Jorge estão tabulando o levantamento realizado nas áreas de trabalho.

este levantamento irá auxiliar na confecção do mapa de risco. Com a palavra a

senhora Patrícia que informou que iniciou o trabalho de levantamento de dados nos

laboratórios para confecção do mapa de risco. A senhora Presidente informou que

esta se interando do processo para formação da Brigada de Incêndio, mas acredita ser

muito difícil a CIPA conseguir organizar a Brigada sozinha, e para dar andamento ao

processo irá conversar com os técnicos do trabalho do SESMT. Os membros

aproveitaram o final da reunião para discutir detalhes para realização da SIPAT. Nada

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

achava conforme é
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