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Nº de Folhas: 02
LOCAL: IBAMETRO

PAUTA DA REUNIÃO
Análise de dados do SINMAC em 2016 (Acidentes de Consumo)

Apresentação, discussão e aprovação do Plano de Ação 2017 – RCSS-BA
O que ocorrer

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 14:30, na Sede do IBAMETRO, situado na Rua
Minas Gerais, 403 – Pituba, teve início a reunião entre membros da Rede Consumo Seguro e Saúde -Bahia
para debater ações e encaminhamentos previstos na pauta. Após saudação do diretor geral do Ibametro,
Randerson Leal, anfitrião da reunião, foi passada a condução dos trabalhos ao coordenador da RCSS/Ba,
Gustavo Figueiredo. Após apresentações dos membros presentes, foram trazidos informes de alguns órgãos
e atuações recentes. Logo após foi apresentado balanço dos dados disponíveis no Sistema Inmetro de
Monitoramento de Acidentes de Consumo em 2016. Passando para o próximo ponto de pauta, foi
apresentada minuta do Plano de Ação da Rede para 2017 e após debates, foi aprovada por consenso como
instrumento orientador das ações desta Rede neste ano. Na oportunidade, foi aprovado também a
manutenção do Sr. Gustavo Figueiredo Mercês na coordenação da Rede de Consumo Seguro e Saúde –
Bahia para o período de 2017. Na oportunidade foi apresentada por Deise Menezes, representando a
vereadora do município de Salvador, Rogéria Santos, convite a todos os órgãos e entidades da RCSS/BA
para Sessão Especial no dia 24 de março de 2017 em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. A
referida vereadora vem construindo uma pauta específica de enfrentamento aos acidentes de consumo no
município de Salvador, tema que será pautado na referida sessão. Não havendo mais inscritos para fala em
reunião, foi encerrada, e eu, Gustavo Figueiredo, Secretário desta reunião, tendo elaborado esta ata,
confirmo a veracidade dos fatos pela minha assinatura e por lista de presença dos senhores membros
presentes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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