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ATA DE POSSE DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA

ESCALA DE ARTES, CIÊNCIAS E HIJMANEDADES - EACH - DA UNIVERSAL)ADE

DE SÃC) PAULQ -- u$p - GESTÃO 2.010/2011. Ao primeiro dia dLo mês de julho de

ano de dois mi] e (]ez, às doze Itoras, na Sala da Congregação, da EACH, realizou-se

a reunião de posse dos meml)ros da CIPlq/[ACFI G)estão 2010/2011, conforme

estabelecido pela Portaria lvITEB no 3.214., de 08 de junho de '1978. ForítH eieitcs e

indicados os seguintes servidores para compor a CAPA/EACH Gestão 2010/2011.

eleito pelos empregados: Titulares: Eduardo Benedito Cardoso. Ernandes Pereira

Seiva, Wanderley Lucio Del Santoró Avisa e Edeilton Santos. Suplentes: Jorre Alentar

da Salva, Jefferson Cardos de Marins, Luciane Demtlnei' cl Alox8ridFQ Joviniano dos

Sarntosl indicado pelcn empregador: Titulares: Andréi{ Pedroso, Edvaldo GJome$ {JQS

Santos: Patrícia Lec,nel Galdirio e Aimir Jose de Sou:za, $uf)lentes: Flavio Aragão de

Matos, Jasé Orçando de fURtos, Jt,issara Bârbt3sã e Renata Lira Cordeiro. O
ernpiegador Indicou a senadora Aildréa Pedío€1a para a Presidência da Comissão.

Para reunião de posse estiveram presentes o senhor Fernando do SESMET/IJSP e o

senhor Luciano Piccoli, Presidente da CAPA/EACH Gestão 2009/2010. O senhor

Luciano proferiu algumas palavras e desejou boa sorte à nova gestão. Com a palavra

a atual Presidente, a scnhota Andréa Pe(Iroso, que deu prosseguimento às atividades

do dia solicitando ao$ representantes dos empregados q{.ie iridicãssom ci ílolrle do

Vice-Presidente, após manifestações foi decidi) pela votação secreta, onde a servidor

Ernandes Peneira Salva foi eleito pela maioria. A seguir foi discutido o caleltdárlo ãriuõl.

Após sugestões foi aprovado que as reuniões mensais serão [e=Qlizâdas na orimcira

quinta-feira de cada mês, excepcionalmente no mês de julho que será na ultlrrta

semarla para completar o ciclo de doze reuniões em um ano. ficando o calendário

assim fixado: 29.07.2010, 05.08.2010, G2.09.2010, C)7.10.2010, 04.11.2010,

02.12.2010, a6.0'! .2011 , Ü3.02.2011. 03.03.2011, 07.04.201 1, 05.05.2011, 02.06.20'1 1 .

29.06.2C)l 1. Na sequência foi discutida a indicação d&l primeira e segunda secretária

desta comissão. Após manifestações tiouve a indicação (]a servidora Rclnata Lira

Cordeiro para primeira secretária e da servidora Carta Aparecida Gonçalves dos

Santos para segunda secretária, destaque que a servidora Cada se voluntariou para

participar da Comissão. Nada mais a ser tratado a senhora Presidente informou que a

presente ata: o calendário anual, e a ata da eleição serão encaminhadas à DRT en

encerrou a reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que depois de lida e
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aprovada será assinada por mim Renata Lira Cordeiro,

., primeira secretária, e pelos demais

membros cleitGJs pelos servidores e= indicados paio empregadror.

, ,/
Membros Titul

Celrdoson

ndilÉ.,Pereila Sil-/

VVanderley Lucro Del Santoro Avisa

-t Ê;Í\Hsf:'e?'e 15)
Edeilton SantosAln'tir Jose de Souza

FHembros Suplentes

Fla./lo Aíagão de Maios

de Matos

Jussbra garbosa

Renata Lira Cordeiro

Secretárias

Carta Ap. (3onçalves dos Santos

Av. Ar1lr 0 3ettio. LOCOErínelit'c, hlat:arazzo SP CEP 03828-000 lxwv'd.each.tlsl).br


