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Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala 1011

(cwento e um), na Torre Norte do prédio do Campus Porto Alegre, localizado na Rua Coronel2

Vicente, 281 (duzentos e oitenta e um), sobreloja, Porto Alegre-RS, foi realizada a Reunião3

Ordinária do mês de junho/2019 da Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de4

Acidentes (CISSPA) do Campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e5

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). Reuniram-se membros da CISSPA designados pela6

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

Missio Mario das Neves, Iara Elisabeth Schneider e Luzia Kasper. Atas: Fez-se a leitura da Ata8

nº 04/2019 , aprovação e assinatura da mesmas das atas anteriores de 2019. Mapas de risco:9

foi realizado a análise e aprovação do formulário para a realização dos mapas de risco.10

Campanha das Tampinhas para o IMAMA e da campanha anti-tabaco: fez-se avaliação da11

campanha das tampinhas do IMAMA, e foi sugerido a possibilidade de mesurar-se o peso das12

tampinhas entregues a partir da próxima campanha. A campanha anti-tabaco foi realizada via13

e-mail, não sendo possível uma constatação de impacto de forma mais imediata. Mostra POA:14

Bianca irá conversar com o Prof Evandro para a CISSPA ter um estande na mostra POA em15

alusão ao dia do servidor púbico. O estande irá tratar de assuntos relacionados ao Outubro16

Rosa e novembro Azul. Luzia irá verificar a possibilidade de materiais da ONG do câncer de17

próstata a fim de utilizar no estande. Foi sugerido fazer uma faixa em alusão ao Dia do18

Servidor Público. Nada mais a ser tratado, a Presidente da CISSPA do Campus Porto Alegre do19

IFRS, Bianca Smith Pilla, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Iara Elisabeth20

Schneider, Secretária da CISSPA –CPOA do IFRS, lavrei a presente ata, que, após lida e21

aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto Alegre, vinte e sete de22

junho de dois mil e dezenove.23
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