
Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISSPA GESTÃ0 2018/2020

Ata nº 04 Dia: 10 de dezembro de 2018
Local: IFRS – Campus Porto Alegre – Sala 205 – Torre Sul Horário: 12:30h

Aos dez dias do mês de dezembro de 2018, às doze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala 205 do

Campus Porto Alegre do IFRS, membros da CISSPA designados pela Portaria nº 276, de 23 de agosto de

2018, estando presentes: Bianca Smith Pilla, Eloisa Solyszko Gomes, Iara Elisabeth Schneider, Luzia

Kasper e José Antônio Padilha dos Reis.

Assuntos tratados: Iniciou-se fazendo avaliação da campanha Dia Mundial de Combate AIDS. Foram

distribuídos cerca ce 190 lacinhos. Eloísa conseguiu, junto à secretaria Estadual de Saúde, camisinhas,

cartazes e folders/cartzes para serem distribuídos. Eloísa ficou encarregada de distribuir os cartazes nos

murais do Campus POA. As camisinhas serão distribuídas na última semana de fevereiro (semana pré-

carnaval) como reforço da campanha de prevenção da AIDS. Eloísa informa que pretende ir ao evento

RS Zero Discriminação e os múltiplos olhares para a equidade, o qual será realizado no dia 12 de

dezembro na UFCSPA, e irá elaborar um texto com dados atualizados sobre o HIV/AIDS para ser

divulgado juntamente com um vídeo aos servidores via e-mail. Sobre o Outubro Rosa, após a reunião,

será feito arrecadação das tampinhas para serem enviadas ao IMAMA. Calendário das reuniões

ordinárias de 2019: foi definido que as reuniões ordinárias serão realizadas às 14h, nas seguintes

quintas-feiras: 21 de fevereiro,28 de março, 25 de abril, 30 de maio, 27 de junho,25 de julho, 29 de

agosto, 26 de setembro, 31 de outubro, 28 de novembro e 12 de dezembro. Assuntos Gerais:

Participação dos suplentes: foi definido que os suplentes não tem obrigatoriedade de participar das

reuniões, mas seu apoio nas campanhas é importante e bem vindo. Vice-Presidente: por unanimidade,

Eloisa Solyszko Gomes é escolhida para ser a Vice-Presidente da CISSPA. Médico Perito no Campus

Porto Alegre: Discutiu-se a importância das perícias médicas serem realizadas por médico do IFRS, pois

atualmente, com a perícia na UFRGS não há um acompanhamento efetivo dos componentes de doenças

relacionadas ao trabalho, retorno do servidor em licença saúde e trabalho de prevenção. Ficou entendido

que a CISSPA, com apoio da DGP do Campus POA, fará levantamento dos dados sobre questões de

saúde/doença dos servidores do Campus POA, Campus Restinga, Campi da Região Metropolitana

(Canoas, Alvorada, Viamão) e Campus Osório, com a finalidade de identificar a demanda e iniciar

encaminhamento junto a Reitoria para possibilitar a perícia ser realizada no Campus POA por médico do

IFRS. Ausências justificadas nas reuniões anteriores: Registra-se em ata as faltas justificadas da Eloísa:

17 de outubro (férias); 31 de outubro (convocação em Bento Gonçalves) e 28 de novembro (licença
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saúde). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às treze horas e trinta minutos.

Participantes

Nome Cargo Assinatura
Bianca Smith Pilla Professor
Eloisa Solyszko Gomes Enfermeira
Iara Elisabeth Schneider Assistente em Administração
Luzia Kasper Professor
José Antônio Padilha dos Reis. Professor


