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Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala E7, no bloco E, 1 

localizada na Rua Princesa Isabel, 60 (sessenta), Feliz-RS, foi realizada a Reunião Ordinária da 2 

Comissão Interna de Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes (CISSPA) do Instituto Federal de 3 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Feliz. A sessão foi convocada pela 4 

presidente da CISSPA do IFRS- Campus Feliz, Joseane Cristina Kunrath Stroeher, e secretariada pela 5 

servidora, Cristina Alves Teixeira, Secretária da CISSPA. Estiveram presentes o servidor Denis Jean 6 

Regis Bastos, vice-presidente da CISSPA do IFRS- Campus Feliz e a servidora Ana Paula Wilke 7 

François, membro da CISSPA. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: projeto sobre saúde 8 

do servidor; retorno do relato da reunião com a SatS – acidente de trabalho; retorno referente ao 9 

encaminhamento do Memorando nº 1/2019/CISSPA – Campus Feliz, de 28 de março de 2019; 10 

mapa de risco; assuntos gerais. A presidente da CISSPA leu a pauta e foi deliberado pelos presentes 11 

a alteração da ordem dos assuntos da pauta a serem analisados. Retorno do relato da reunião 12 

com a SatS – acidente de trabalho. O vice-presidente da CISSPA, Denis Jean Regis Bastos, informou 13 

que recebeu o engenheiro Carlos Eduardo Weidlich, Engenheiro de Segurança do Trabalho, na sala 14 

E6, juntamente com a servidora envolvida no acidente mencionado, Glaucia Joselaine Hebert Silva, 15 

a qual relatou como ocorreu o acidente. Após o relato, foram apontadas possíveis causas para o 16 

ocorrido; o engenheiro referido preencheu documentação própria e não deixou cópia ou outro 17 

documento com a CISSPA. Retorno referente ao encaminhamento do Memorando nº 18 

1/2019/CISSPA – Campus Feliz, de 28 de março de 2019. A presidente da CISSPA relatou que foi 19 

encaminhado Ofício interno, entregue ao Gabinete do IFRS – Campus Feliz, a ser anexado no 20 

processo 23365.000109/2019-21, solicitando retorno acerca do Memorando nº 1/2019/CISSPA – 21 

Campus Feliz, de 28 de março de 2019, destinado à direção-geral do Campus. O diretor-geral em 22 

questão enviou e-mail à conta de e-mail da CISSPA, justificando que necessitava do retorno à 23 

Instituição do servidor Carlos Fernando Rosa dos Santos, engenheiro do Campus Feliz, para 24 

responder às solicitações e apontamentos realizados no processo citado. Mapa de risco. A 25 

presidente da CISSPA relatou que recebeu e-mail da SatS questionando o andamento da 26 

elaboração do mapa de risco e respondeu a esse setor que estamos aguardando retorno da planta 27 

baixa atualizada do Campus para procedermos com este trabalho. Foi deliberado pelos presentes 28 

que a presidente solicitará à SatS orientações sobre a formulação do mapa de risco, no sentido de 29 

buscarmos uma padronização institucional. Assuntos gerais. O vice-presidente, Denis Jean Regis 30 

Bastos, sugeriu a criação de um formulário de sugestões de demandas e ações para CISSPA, a ser 31 
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disponibilizado na aba dessa comissão no site institucional, a fim de se tornar um canal de 32 

comunicação entre os servidores e a CISSPA, responsabilizando-se a viabilizar o sugerido que será 33 

analisado na próxima reunião ordinária. Foi destacado que as demandas dos servidores à CISSPA 34 

devem ser formalizadas por escrito, conforme o regimento vigente dessa comissão. Projeto sobre 35 

saúde do servidor. A proposta do projeto sobre saúde do servidor foi apresentada ao vice-36 

presidente, o qual manifestou interesse em participar da elaboração e execução do projeto. Foi 37 

deliberado que a servidora Ana Paula Wilke François compartilhará o esboço da proposta referida 38 

com os presentes, por meio de documento inserido na pasta do drive, destinada a essa finalidade. 39 

Os membros presentes comprometeram-se em auxiliar na construção da proposta a ser submetida 40 

no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj). A servidora Ana Paula Wilke François 41 

relatou que ainda não conseguiu esclarecer as dúvidas sobre a submissão do projeto junto ao 42 

Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, comprometendo-se em fazê-lo tão logo 43 

possível. Sem mais, Feliz, sete de junho de 2019. 44 
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