
Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISSPA GESTÃ0 2018/2020

Ata nº 01 Dia: 17 de outubro de 2018
Local: IFRS – Campus Porto Alegre – Sala 205 – Torre Sul Horário: 14h

Aos dezessete dias do mês de outubro de 2018, às 14 horas, reuniram-se 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, Fernanda Missio Mario das Neves, Iara Elisabeth Schneider

Assuntos tratados: Foi definido que os suplentes, sempre que possível, participarão das ações e das

reuniões. Foi proposto uma ordem de suplência em caso de ocorrer o afastamento de um titular, da

seguinte forma: Bianca Smith Pilla ou Luzia Kasper, suplente José Antônio Padilha dos Reis; Eloisa

Solyszko Gomes ou Iara Elisabeth Schneider, suplentes Fernanda Missio Mario das Neves, Juliana

Prediger e Martha Helena Weizenmann. Profª Bianca criou um grupo de contatos no Whatsapp, mas

ficaram faltando os números de telefones de Luzia, Juliana e Martha, a serem acrescentados

posteriormente. Foi decidido solicitar a TI a criação de um e-mail da CISSPA para divulgar as ações da

CISSPA, sem ter que enviar por algum e-mail individual. Definiu-se que a campanha do Outubro Rosa

iniciará, imediatamente, com distribuição de bombonas para arrecadação de tampinhas plásticas, as quais

serão doadas ao IMAMA e, no dia 31/10 (quarta-feira), às 11h50min, será feito uma foto nas escadarias

do saguão do térreo da Torre Norte, com o maior número de pessoas possível, usando camisetas rosa.

Após a foto, a CISSPA se reunirá para definir calendário de reuniões, próximas ações deste ano e as

funções de cada um na comissão. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às quinze horas.

Participantes

Nome Cargo Assinatura
Bianca Smith Pilla Professor
Fernanda Missio Mario das Neves Nutricionista
Iara Elisabeth Schneider Assistente em Administração


