
ATA DE REUNIÃO DE 30/03/2017 DA COMISSÃO INTERNA DE SAUDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (CISSP-IQ-UFG) 

 

Aos 30 dias de março de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, reuniu-se na sala 205, bloco IQ-1 
do Instituto de Química da UFG, os membros da CISSP-IQ, professores Patrícia Pommé 
Confessori Sartoratto, Aparecido Ribeiro de Souza, Liliane Magalhães Nunes, Carlos Alberto 
Galeano Suarez e os técnicos Rodrigo Silva Fontoura e Fabricio Ribeiro de Souza, sob a 
presidência da primeira, conforme Portaria n. 10/IQ-2016 de 06 de outubro de 2016.  Estiveram 
também presentes membros do SIASS; o engenheiro de segurança Sergio Luiz dos Reis e o 
técnico de segurança Josué Pereira Lima. A pauta da reunião consistiu basicamente em 
esclarecimentos do engenheiro e do técnico de segurança sobre o funcionamento do SIASS e 
das atribuições da CISSP, bem como os apoios que podem ser disponibilizados às comissões 
internas. Os profissionais informaram da necessidade de solicitar ao diretor do IQ o envio de 
memorando à PRODIRH para que o pró-reitor emita a Portaria com designação dos membros da 
CISSP-IQ por 2 anos. Informaram também que o plano de trabalho da comissão deve ser enviado 
via memorando à gestora do SIASS. Várias dúvidas com relação às atribuições da comissão 
interna foram colocadas e esclarecidas. Conversamos sobre a possibilidade da Equipe de Saúde 
e Segurança do Trabalho do SIASS-UFG oferecer treinamento para confecção de mapas de risco, 
bem como dar orientações a respeito de sinalização de segurança nos ambientes do IQ. 
Perguntamos também sobre a possibilidade de palestras com o corpo de bombeiros e 
treinamento para uso de extintores de incêndio. Os profissionais solicitaram que enviássemos 
todas as solicitações via email do técnico de segurança Josué, que seriam atendidas na medida 
do possível. Desta forma, a comissão decidiu solicitar o seguinte:  1) capacitação da comissão 
para confecção dos mapas de risco; 2) visita à Escola de Agronomia para verificarmos o trabalho 
lá realizado (principalmente relacionado à sinalização dos ambientes de trabalho; 
3) agendamento de palestra do corpo de bombeiros para a comunidade do IQ (1o semestre ou 
início do 2o semestre de 2017); 4) agendamento de treinamento com extintores de incêndio 
(final do 2o semestre de 2017). A reunião foi encerrada às 12:00 h e eu, Patrícia P. Confessori 
Sartoratto, lavrei esta Ata que segue assinada por mim e demais membros da comissão.  
 

 
 
 
Aparecido Ribeiro de Souza    Carlos Alberto Galeano Suarez  
 
 
 
 
 
Fabricio Ribeiro de Souza    Liliane Magalhães Nunes 
 
 
 
 
Patrícia Pommé Confessori Sartoratto  Rodrigo Silva Fontoura   

 
 
 
Obs - O documento original está devidamente assinado pelos membros da comissão. 
 


