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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISSPA GESTÃO 2016/2018 

 
Ata nº: 02 Dia: 08 de dezembro de 2016 
Local: IFRS – Campus Porto Alegre Sala de Estudos Sobre Loja Horário: 13hs 

 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas, no IFRS Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre, reuniram-

se os membros da CISSPA – Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes, 

Bianca Smith Pilla, João Adriano Müller Pereira Muller , Ricardo Costa da Rosa e Gabriel Fernades 

Silveira 

Assuntos tratados: 
 

 
1 – Avaliação dos membros da CISSPA das atividades do dia mundial de luta contra a AIDS; 
As atividades realizadas foram consideradas positivas, terem sido realizadas atividades de 

informações abordando ao tema via site do IFRS – Campus porto alegre com filmes referente ao 

tema (Anexo) e atividade presencial dos membros, passando em locais de trabalho dos servidores 

e áreas de convivência dos alunos e servidores. 

Também foram providenciados no acesso do campus, caixas com preservativos e informativos da 

campanha. Estes que seriam recolhidos para uso em futuras campanhas.  

Para o ano de 2017, foi sugerido a integração da atividade entre a CISSPA e Equipe de Atenção à Saúde 

do Servidor e com o NEPEGS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidades. 

 

2 – Segurança do trabalho no serviço das marquises do campus; 
A presidente da CISSPA Prof. Bianca Smith Pilla, esteve reunida com a servidora Arquiteta Milene 

Gehling Liska, para tratar das questões de segurança e orientar sobre a importância do 

cumprimento as norma de segurança, normas regulamentadoras do ministério do trabalho. 

O serviço de manutenção deverá ocorrer até o dia 23 de dezembro, prazo este estipulado para 

entrega do serviço. Nesta obra, existem 2 fiscais de obras e 2 fiscais de contratos, respectivamente 

conforme informado a arquiteta Milene Gehling Liska  e arquiteto Bruno e o servidor Técnico em 

Contabilidade Erick Rodrigues Lisboa e o servidor Técnico Desportivo João Luis Pereira Gomes 

 

 
3 – Segurança nos Laboratórios; 
O servidor Técnico em Laboratório Gabriel Fernades Silveira trouxe para pauta da reunião 

assuntos referente a saúde, segurança e integridade física dos servidores e alunos do laboratório 

da Biotec. 

a) as luminárias estão com risco de queda, desprendendo do gesso, esse fato já ocorreu de uma 

das luminárias caírem, no momento não estava sendo utilizado o laboratório, mas poderia ter 

ocorrido algum acidente. 

b) as capelas de exaustão não estão funcionando corretamente, quando do projeto, foi solicitado 

por parte dos laboratoristas o laudo da vazão das capelas e até então não foram realizados. 

Também os dutos de saídas das capelas de exaustão, foram projetados para que a saída ficasse na 

fachada externa do interior do prédio, porém desta forma os produtos químicos que forem 
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manipulados e que a capela de exaustão estando de acordo com sua funcionalidade, os 

contaminates irão ficar nos andares acima das saídas dos exaustores , sendo uma forma de 

exposição a outras pessoas. 

Este assunto será encaminhado para a Coordenadoria de Obras e infraestruturas. 
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