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ATA Nº 07/2019

Aos dez dias do mês deoutubro de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez minutos, na Sala1

102 (cento e dois), na Torre Norte do prédio do Campus Porto Alegre, localizado na Rua2

Coronel Vicente, 281 (duzentos e oitenta e um), sobreloja, Porto Alegre-RS, foi realizada a3

Reunião Ordinária do mês de setembro/2019 da Comissão Interna de Saúde, Segurança e4

Prevenção de Acidentes (CISSPA) do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação,5

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Reuniram-se membros da CISSPA designados6

pela Portaria nº 276, de 23 de agosto de 2018, estando presentes: Bianca Smith Pilla, Fernanda7

Missio Mario das Neves, Iara Elisabeth Schneider . Atas: Fez-se a leitura da Ata nº 06/2019 ,8

aprovação e assinatura da mesma. Mapas de risco: realizou-se uma revisão dos formulários9

dos mapas de risco e esclarecido dúvidas sobre o preenchimento dos mesmos. Semana do10

Servidor: as ações irão acontecer durante a semana da Mostra POA, sendo Outrubro Rosa no11

dia 30 a tarde e o Novembro azul no dia 31 pela manhã. Bianca irá providenciar a confecção do12

banner e envio do e-mail aos servidores. Fernanda providenciará os vídeos. Iara responsável13

por 200 laços rosa/azul. Durante os turnos será feito a foto alusiva as campanhas Outubro Rosa14

e novembro Azul. Caixa d’água/bebedouros e Laboratório de Química (ficha FISPQ): Bianca15

entrará em contato com os responsáveis dos setores para informações. Assuntos Gerais: Caixa16

de Sugestões - sugiram apenas manifestações de alunos as quais serão escaneadas e17

encaminhadas para a DDI. Feira Orgânica: Bianca sugeriu pensarmos sobre a possibilidade de18

organização de uma Feira Orgânica no Campus Porto Alegre em 2020, semelhante a que já19

ocorre na Reitoria. E, para constar, eu, Iara Elisabeth Schneider, Secretária da CISSPA –CPOA do20

IFRS, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes21

assinada. Porto Alegre, dez de outubro de dois mil e dezenove.22

Bianca Smith Pilla, docente (Titular - Presidente da CISSPA) ____________________________________23

Fernanda Missio Mario das Neves, técnica administrativa (Titular) ______________________________24

Iara Elisabeth Schneider, técnica administrativa (Titular - Secretária CISSPA) ______________________25

Luzia Kasper, docente (Titular) _Ausência Justificada______________________________________
"A via original assinada encontra-se à disposição para consulta com a CISSPA do campus".


