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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISSPA GESTÃO 2016/2018 

 
Ata nº: 12 Dia: 1 de março de 2018 
Local: IFRS – Campus Porto Alegre Mezanino da Sobreloja Horário: 13h 

 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, no IFRS Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre, reuniram-

se os membros da CISSPA – Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes, 

Bianca Smith Pilla, e Ricardo Costa da Rosa. 

Assuntos tratados: 1 – Período de Férias Janeiro e Fevereiro: No período de férias  

compreendido entre janeiro e fevereiro não ocorreram reuniões devido às férias dos servidores 

representantes. 2 – Calendário de 2018/1: A reunião que era para ser realizada no dia 22 de 

fevereiro foi transferida, ocorrendo no dia 01/03/2018, devido a não possibilidade de 

participação dos representantes. Ficou definido manter-se para o primeiro semestre do ano de 

2018 as respectivas data de reunião: 15 de março, 19 de abril, 17 de maio, 14 de junho e 12 de 

julho de 2017. 3 – Apresentação de Atas – Ricardo trouxe todas a atas referente as reuniões 

realizadas para que fossem assinadas pelos membros da comissão que ainda estavam pendentes 

de assinatura.  4 – Bebedouros – Cláudio informou que foram instalados bebedouros no campus 

para melhor qualidade de acesso a água aos alunos, servidores e terceiros, e com isso também a 

redução da compra de bombonas de água. Contribui também para a questão ergonômica de 

transporte e movimentação de bombonas por parte dos terceiros, reduzindo a carga de trabalho. 

5 – Limpeza caixas d’água – em ação dos membros da CISSPA Cláudio e Ricardo, foram 

acompanhados os trabalhos de limpeza de caixas d’ água, ambientes estes considerados espaços 

confinados, nas quais foram identificados riscos na execução das tarefas. Ricardo encaminhou 

providencias a serem tomadas pela empresa para continuidade do serviço.  

Participantes: 

Nome Cargo Assinatura 

Claudio Boezzio de Araújo Professor  

Ricardo Costa da Rosa Técnico em segurança do Trabalho  

João Adriano Müller Pereira Muller Técnico em Edificações  

 

 


