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Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala D4, no bloco D, 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. Esteve presente a servidora Ana Paula 6 

Wilke François, membro da CISSPA. O membro da CISSPA, servidor Carlos Fernando Rosa dos 7 

Santos, justificou sua ausência a esta reunião; o vice-presidente, Denis Jean Regis Bastos, por sua 8 

vez, comunicou que não se faria presente. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: canal de 9 

comunicação; fluxos das demandas recebidas: canal de comunicação e caixa de e-mail; Plano de 10 

Trabalho; visita Sat’s; mapa de risco; assuntos gerais. A presidente da CISSPA leu a pauta e não 11 

houve solicitação de inclusão ou de alteração por parte dos presentes. Canal de comunicação. A 12 

presidente informou que já estava disponível o acesso ao canal de comunicação com a CISSPA pela 13 

comunidade acadêmica, o qual foi divulgado por e-mail e publicado no site institucional. Fluxos das 14 

demandas recebidas: canal de comunicação e caixa de e-mail. Foi deliberado pelas presentes que 15 

o gerenciamento da caixa de e-mail da CISSPA e das demandas do canal de comunicação serão de 16 

responsabilidade exclusiva da presidente dessa comissão. Além disso, será de competência da 17 

presidente responder às solicitações urgentes e avaliar quais assuntos devem ser trazidos às 18 

reuniões ordinárias e, quando houver necessidade, às reuniões extraordinárias. Plano de Trabalho. 19 

As presentes analisaram a situação dos pontos a serem cumpridos do Plano de Trabalho 20 

encaminhado pela SatS, assinalando quais ações estavam iniciadas, pendentes ou concluídas. Com 21 

base nessa avaliação, a presidente prestará contas à SatS, respondendo ao e-mail nos enviado por 22 

essa Seção. Foi acordado, ainda, que as presentes nessa reunião realizarão a inspeção das 23 

lâmpadas de emergência e dos sistemas de combate a incêndios do Campus, prevista no Plano de 24 

Trabalho referido, a qual ficou agendada para 16 de agosto de 2019, às 9h. Também, em 25 

cumprimento ao Plano de Trabalho em questão, a presidente comprometeu-se em contatar o 26 

Departamento de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e o Departamento de Extensão do IFRS- 27 

Campus Feliz, a fim de mapear os projetos de pesquisa e extensão em nossa unidade, relacionados 28 

às áreas de saúde, segurança e meio ambiente, para posterior divulgação à comunidade 29 

acadêmica. Visita SatS. A presidente da CISSPA comunicou que a SatS fará visita ao Campus para 30 

verificar as condições de ergonomia, de ocupação de sala, entre outras demandas, trazidas à 31 
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CISSPA por servidora dessa Instituição. Mapa de risco. Foram examinadas pelas presentes as 32 

considerações trazidas pelos membros da CISSPA ao formulário de mapa de risco, as quais 33 

realizaram alterações, em vista dos apontamentos apresentados. Decidiu-se por distribuir entre as 34 

presentes as seções do mapa de risco, com o intuito de otimizar o trabalho de alterações no 35 

formulário citado. Assuntos gerais. A presidente da CISSPA relatou que, juntamente com o vice-36 

presidente, deram ciência à servidora, a qual havia encaminhado à CISSPA trocas de e-mails com 37 

sua chefia imediata e colegas de trabalho, da recomendação e sugestão da SatS sobre sua 38 

demanda. A presidente mencionou, ainda, que conversou pessoalmente com o servidor Carlos 39 

Fernando Rosa dos Santos, membro da CISSPA, o qual justificou sua ausência às reuniões 40 

ordinárias dessa comissão. Sem mais, Feliz, nove de agosto de 2019. 41 
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