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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISSPA GESTÃO 2016/2018 

 
Ata nº: 01 Dia: 23 de novembro de 2016 
Local: IFRS – Campus Porto Alegre Sala de Estudos Sobre Loja Horário: 13hs 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 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, Claudio Boézzio de Araújo, Andréa Ribeiro Gonçalves Leal, João 

Adriano Müller Pereira Muller e Ricardo Costa da Rosa 

Assuntos tratados: 
 

1 – Definição do calendário de reuniões ordinárias mensais; 
Para atender a determinação do Art. 40 do Regimento Interno das Comissões Internas de Saúde, 

Segurança e Prevenção de Acidentes – CISSPA, fica determinado pelos seus integrantes que as 

reuniões serão realizadas nas segundas quintas-feiras de cada mês ás treze horas(13hs). 

2 – Verificar qual candidato mais votado que será o Vice-Presidente; 
Para atender a determinação do Art. 10, § 1º Do Regimento Interno das Comissões Internas de 

Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes – CISSPA,   que o vice-presidente será o membro eleito 

que tenha maior quantidade de votos. Visto isso fica sendo o vice-presidente da CISSPA o 

Professor Claudio Boézzio de Araújo, tendo obtido o maior número de votos. 

 
3 – Definição do secretário; 
Para atender a determinação do Art. 11, do Regimento Interno das Comissões Internas de Saúde, 

Segurança e Prevenção de Acidentes – CISSPA que determina a escolha dentre seus membros 

titulares, o Secretário e seu substituto, em sua primeira reunião ordinária referente ao mandato.  

E em comum acordo e decisão de todos fica sendo o secretário o Técnico Administrativo Ricardo 

Costa da Rosa e seu substituto o Técnico Administrativo João Adriano Müller Pereira Muller 

 

 

4 – Tratarmos em reunião a ser agendada com o Diretor para indicação do Presidente da 
CISSPA; 
Para atender a determinação do Art. 10,  do Regimento Interno das Comissões Internas de Saúde, 

Segurança e Prevenção de Acidentes – CISSPA que determina que os dirigentes de cada unidade 

organizacional designarão entre os representantes eleitos o Presidente da CISSPA, foi tratado que 

devido ao número de representantes Titulares da CISSPA serem 4 , e que devido a este número 

limitado de pessoas para desempenhar as funções determinadas no regimento, foi sugerido em 

concordância de todos, levar a indicação do nome da Professora Bianca Smith Pilla como 

presidente da CISSPA, para o diretor Geral Marcelo. 

O representante Ricardo ficou de realizar a reunião com o Diretor Marcelo para tratar o assunto. 
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5 – Ação do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS 
Conforme e-mail de 18 de novembro de 2016, da SAtS - Seção de Atenção ao Servidor - DGP - IFRS, 

será realizado ação com entrega de laços vermelhos, que é um símbolo da campanha, aos 

ocupantes e divulgação dos vídeos indicados pela SATs, nos televisores localizados no segundo 

pavimento próximo as salas de aula. A professora Bianca e a Professora Andréa ficaram de 

verificar se conseguiriam material impresso de divulgação da campanha. 

 

 
Participantes: 

Nome Cargo Assinatura 

Bianca Smith Pilla Professor  

Claudio Boézzio de Araújo Professor  

Andréa Ribeiro Gonçalves Leal Professor  

João Adriano Müller Pereira Muller Técnico em Edificações  

Ricardo Costa da Rosa Técnico em Segurança do Trabalho  
 


