ATA DE I NSTALAÇÃO E POS E OA COMISSÃO I NTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES- CIPA OA EM PRESA

Aos trinta dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezoito, na sala de reuniões, nesta cidade,
presente (s) o(s) Senhor (es}, representantes da empresa, bem como os demais presentes, reunirarnse para instalação e posse da C CP A desta empresa, confonne estabelecido pela NR nº 05, Portaria
3.214 de 08 de Junho de 1978. A senhora lria Oliveira Kasper, secretária da sessão eleitoral,
declarou abertos os trabalhos, lembrando a todos os objetivos da reunião, quais sejam: Insta lação e
Posse dos componentes da CCPA. Continuando, declarou instalada a Comissão e empossados os
representantes do empregador:

Suplentes

Titulares
Maria Cristina Bertagnolli
Alexandre Fernandes Weber

Silvia Binotto
Janai na de Fátima T rindade da Luz

Da mesma forma declarou empossados os representantes eleitos pelos empregados:

Suplentes

Titulares
Bruna Chimendcs Prates

Rafael Figueiredo de Oliveira

Rosangela Viana da Silva

Fernanda da Costa Marks

A seguir, foi designada para presidente da C IPA, a Senhora Maria Cristina Bertagnolli, tendo
sido escolhido entre os representantes eleitos dos empregados a Senhora Bruna Chi mendes Pratcs
para vice-presidente. Os representantes do empregador e dos empregados, em comum acordo,
escolheram também o senhor Alexandre Fernandes Weber para secretário da C IPA, sendo sua
substituta a Senhora Rosangela Viana da Silva. Nada mais havendo para tratar, a Sra. Presidente,
deu por encerrada a reunião, lembrando a todos que o período de gestão da CIPA ora instalada
será de 01 (um) ano a contar da presente data. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai assinada por mim, secretária, pelo presidente da comissão, por todos os
representantes eleitos e/ou designados inclusive os suplentes.
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