
 

 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul  
Campus Feliz 

     

 

Rua Princesa Isabel, 60, Bairro Vila Rica – Feliz- RS 
cisspa@feliz.ifrs.edu.br 

Ata nº 1/2019 
 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros da 
Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes (CISSPA) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Feliz, 
designada pela “Portaria nº 08, de 15 de janeiro de 2019”, os servidores Joseane Cristina 
Kunrath Stroeher, Cristina Alves Teixeira, Lílian Escandiel Crizel, Carlos Fernando Rosa 
dos Santos, Sinara da Silva e Denis Jean Reges Bastos. Nesta reunião, primeira 
ordinária do corrente ano, foram deliberados os seguintes assuntos: escolha do 
secretário(a) da CISSPA; calendário de reuniões ordinárias; publicação de atas; espaço 
de fala na Jornada Pedagógica; elaboração de mapas de risco; sugestões para o novo 
regimento da CISSPA; ações da CISSPA para 2019; outros assuntos. Escolha do 
secretário(a) da CISSPA. Decidiu-se por unanimidade entre os membros presentes a 
troca de funções, assumindo a secretaria da CISSPA a servidora Cristina Alves Teixeira 
e à função de vice-presidente o servidor Denis Jean Reges Bastos, que será formalizada 
por meio de nova Portaria a ser solicitada pela presidente da CISSPA a servidora 
Joseane Cristina Kunrath Stroeher. Calendário de reuniões ordinárias. Decidiu-se por 
unanimidade entre os membros presentes que as reuniões ordinárias serão na primeira 
quinta-feira de cada mês, na parte da manhã, iniciando às 9h, na sala A5, a qual já foi 
reservada no sistema de reserva de salas da Instituição por todo ano de 2019, para este 
fim. Publicação de atas. A presidente da CISSPA alertou que as atas de reuniões da 
comissão deverão sempre ser publicadas no site da Instituição. Espaço de fala na 
Jornada Pedagógica. A presidente da CISSPA irá apresentar a composição atual e os 
objetivos da comissão aos servidores que participarem da reunião geral, programada 
para ocorrer na Jornada Pedagógica. Elaboração de mapas de risco. A presidente 
salientou que os mapas de risco devem ser refeitos anualmente, atendendo ao regimento 
interno da CISSPA. Os membros apreciaram os documentos relativos aos últimos 
trabalhos, produzidos pela CISSPA anterior e decidiram convidar os antigos membros 
para a próxima reunião ordinária, a fim de que dúvidas possam ser sanadas, 
especialmente, no que tange a planta baixa do Campus. Deliberou-se, também, que, 
além de um novo formulário eletrônico, serão feitas conversas com os servidores de 
todos os setores para elaboração dos mapas de risco. Sugestões para o novo 
regimento da CISSPA. A presidente sugeriu algumas alterações na minuta do 
regimento, encaminhada pela Seção de Atenção ao Servidor (SatS), e solicitou que os 
demais membros encaminhassem suas considerações, atentando ao prazo 
estabelecido. Os membros acordaram que a presidente encaminhe e-mail para a SatS 
questionando quando serão discutidas as propostas de alteração da minuta entre as 
CISSPAs de outros campi. Ações da CISSPA para 2019. A presidente apresentou 
algumas propostas, entre as quais a ideia de um projeto de ginástica laboral para os 
servidores a ser conduzido pelos docentes da área de Educação Física, se houver essa 
possibilidade, os quais também serão convidados para a próxima reunião ordinária da 
CISSPA. Discutiu-se, ainda, sobre a possibilidade de ação a ser realizada no Dia 
Internacional da Mulher, e sobre uma ação no estacionamento do Campus com o fim de 
alertar a respeito do excesso de velocidade e às regras acerca do uso desse espaço. A 
presidente se comprometeu a verificar o calendário de ações do SUS, no sentido de 
promovermos ações em paralelo. Outros assuntos. Os membros presentes decidiram 
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propor uma reunião com a direção-geral do Campus para sugerir que algumas medidas 
sejam tomadas acerca das placas de sinalização do estacionamento, da disponibilidade 
de um sanitário familiar, da verificação do projeto elétrico do Campus, bem como da 
instalação e manutenção das lâmpadas de emergência, da instalação de corrimão nas 
áreas necessárias e da realização de dedetização nas dependências da Instituição. Além 
disso, nessa oportunidade, os membros da CISSPA poderão se atualizar sobre o 
andamento do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios – PPCI. Os membros 
conversaram, também, sobre a possibilidade de elaboração de um formulário eletrônico 
para levantamento da saúde dos servidores e se dispuseram a pensar sobre outras 
ações a serem apresentadas na próxima reunião ordinária. Sem mais, Feliz, 11 de 
fevereiro de 2019. 
 


