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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala 204 1 

(duzentos e quatro), na Torre Sul do prédio do Campus Porto Alegre, localizado na Rua Coronel 2 

Vicente, 281 (duzentos e oitenta e um), 2º (segundo) andar, Porto Alegre-RS, foi realizada a 3 

Reunião Ordinária do mês de abril/2019 da Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de 4 

Acidentes (CISSPA) do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 5 

do Rio Grande do Sul (IFRS).  Reuniram-se membros da CISSPA designados pela Portaria nº 276, de 6 

23 de agosto de 2018: Bianca Smith Pilla, Fernanda Missio Mario das Neves, Iara Elisabeth 7 

Schneider. Luzia Kasper  justifica a falta por estar em consulta médica. Eloisa Solyszko Gomes 8 

justifica falta por estar em férias em 10/4 a 21/04 e, no retorno, entrará em licença para tratar de 9 

interesses pessoais por 1 ano, motivo pelo qual solicita afastamento das atividades da CISPPA. 10 

Assuntos tratados: Afastamento de Eloisa Solyszko Gomes: a suplente Fernanda Missio Mario das 11 

Neves passa a ser titular na vaga de técnico-administrativo; Mapas de Risco: A divisão para iniciar-12 

se os trabalhos dos Mapas de Riscos foi definida por duplas: Luzia e Fernanda, turno da manhã e 13 

Bianca e Iara, turno da tarde. Luzia e Fernanda ficam responsáveis pela Torre Norte nos andares: 3º 14 

- Panificação; 4º - Gabinetes; 5º - Setor de Ensino e Gabinetes; 6º Biotecnologia e Biblioteconomia; 15 

7º Química e DTI. Bianca e Iara responsáveis para Torre Sul – Espaço Prelúdio ( térreo e mezanino) 16 

e Torre Norte nos andares:  Térreo – Recepção e Infra-estrutura; Sobreloja – Biblioteca; 8º - 17 

Gabinetes; 9º andar Administrativo. Iara fica encarregada de solicitar ao servidor Ricardo os mapas 18 

do prédio; Dia mundial da Saúde:  em 07 de abril, foi enviado via e-mail aos servidores material 19 

com o tema Hipertensão, bem como foram colocados cartazes em murais do campus; Dia Mundial 20 

de Segurança e Saúde no Trabalho e Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e 21 

Doenças do Trabalho e Caixa de Sugestões: em 29 de abril, foi enviada mensagem alusiva ao dia 22 

28 de abril via e-mail aos servidores e utilizou-se do mesmo e-mail para reforçar o e-mail  de 23 
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contato da CISSPA e também, informar sobre a disponibilização de uma caixa de sugestões na 24 

recepção do campus, caso o servidor  prefira contatar sem identificação; Dia Mundial sem Tabaco 25 

(31/05): na segunda-feira da semana do dia 31/05 será enviado por e-mail uma mensagem a 26 

respeito do assunto. Iara fará pesquisa sobre serviços de tratamento do tabagismo gratuitos em 27 

Porto Alegre. Deixou-se para definir na próxima reunião a possibilidade de uma abordagem  mais 28 

pessoal sobre o tabagismo junto aos servidores; Reunião Ordinária de Maio entrega da coleta de 29 

tampinhas para o IMAMA: altera-se a data da reunião para o dia 23 de maio, às 13:30h, sendo que 30 

neste dia o encontro será na sala 812 – Gabinete da Professora Bianca, a fim de levar as tampinhas 31 

recolhidas até então ao IMAMA. Nada mais a ser tratado, ao Presidente da CISSPA do Campus 32 

Porto Alegre do IFRS, Bianca Smith Pilla, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Iara 33 

Elisabeth Schneider, Secretária da CISSPA –CPOA do IFRS, lavrei a presente ata, que, após lida e 34 

aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto Alegre, vinte e cinco de abril de 35 

dois mil e dezenove. 36 

Bianca Smith Pilla, docente (Titular - Presidente da CISSPA) _______________________________ 37 

Iara Elisabeth Schneider, técnica administrativa (Titular - Secretária CISSPA) __________________ 38 

Eloisa Solyszko Gomes, técnica administrativa (Titular) _ falta justificada_____________________ 39 

Luzia Kasper, docente   (Titular)  falta justificada_________________________________________ 40 

Fernanda Missio Mario das Neves, técnica administrativa (Suplente) ________________________ 41 

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


