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Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, através do1

link https://hangouts.google.com/group/4LhUXfcZ1pRpDYLM8, foi realizada a 2ª Reunião2

Ordinária do mês de abril/2020 da Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de3

Acidentes (CISSPA) do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e4

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Reuniram-se membros da CISSPA designados pela5

Portaria nº 276, de 23 de agosto de 2018, estando presentes em web reunião: Bianca Smith6

Pilla, Fernanda Míssio Mario das Neves, Iara Elisabeth Schneider e Luzia Kasper. A pauta da7

reunião foi: 1. Plano de Ação da CISSPA; 2. Assuntos Gerais. Foi colocado em discussão o Plano8

de Ação, e tendo em vista a interrupção das atividades presenciais, foi decidido aguardar o9

desenrolar da situação da pandemia de COVID-19 e como serão as condições do trabalho10

remoto e retorno as atividades presenciais para alteração do mesmo. Devido à importância do11

tema, foi definido que no Dia Mundial da Saúde seria enviado um folder via e-mail, o tema12

sobre saúde mental na pandemia. Fernanda prontificou-se a buscar material sobre o assunto13

junto aos órgãos de saúde. Nada mais a ser tratado, a Presidente da CISSPA do Campus Porto14

Alegre do IFRS, Bianca Smith Pilla, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Iara15

Elisabeth Schneider, Secretária da CISSPA –CPOA do IFRS, lavrei a presente ata, que, após lida e16

aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto Alegre, primeiro de abril de17

dois mil e vinte.18

Bianca Smith Pilla, docente (Titular - Presidente da CISSPA) ____________________________19

Iara Elisabeth Schneider, técnica administrativa (Titular - Secretária CISSPA) _______________20

Fernanda Missio Mario das Neves, técnica administrativa (Titular) _______________________21

Luzia Kasper (Titular) _________________________________________________________22

"A via original assinada encontra-se à disposição para consulta com a CISSPA do campus".


