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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e dez minutos, na Sala 1 

D4, no bloco D, localizada na Rua Princesa Isabel, 60 (sessenta), Feliz-RS, foi realizada a Reunião 2 

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

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

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

secretariada pela servidora, Cristina Alves Teixeira, Secretária da CISSPA. Esteve presente o 6 

servidor Denis Jean Regis Bastos, vice-presidente da CISSPA do IFRS- Campus Feliz, e a servidora 7 

Leonara Julião dos Santos. O membro titular da CISSPA, servidor Carlos Fernando Rosa dos Santos, 8 

não justificou sua ausência a esta reunião. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: mapa de 9 

risco – retorno da visita SatS e deliberações; Ofício nº 462/2019; ação: promover e conscientizar 10 

sobre tabagismo e alcoolismo; criar o prêmio destaque do ano ao setor que mais se preocupou 11 

com saúde/segurança; data da 11ª reunião ordinária; assuntos gerais. A presidente da CISSPA leu a 12 

pauta e não houve solicitação de inclusão ou de alteração por parte dos presentes. Mapa de Risco 13 

– retorno da visita SatS e deliberações. A servidora Melina Bolfe, Técnica em Segurança do 14 

Trabalho, em visita ao Campus no dia 01 de novembro, orientou a presidente e a secretária da 15 

CISSPA acerca da elaboração do mapa de risco, exemplificando o modo de fazê-lo. Os presentes a 16 

essa reunião agendaram os dias 13, 22 e 29 de novembro, às 9h, para elaboração do mapa de risco 17 

em questão. Ofício nº 462/2019. A presidente comunicou que, na visita da servidora Melina Bolfe, 18 

foi apresentado o Ofício nº 462/2019, bem como esclarecimentos sobre esse documento. A 19 

servidora Leonara Julião dos Santos sugeriu que a SatS disponibilizasse planilha a ser 20 

compartilhada por campi do IFRS, para registro, acompanhamento e monitoramento dos casos de 21 

acidente e incidente. Ação: Promover e conscientizar sobre Tabagismo e Alcoolismo. O servidor 22 

Denis Jean Regis Bastos comprometeu-se em elaborar material sobre as temáticas dessa ação a ser 23 

encaminhada a todos os servidores, por e-mail.  A servidora Leonara Julião dos Santos 24 

comprometeu-se em elaborar material visual a ser exposto nas dependências do Campus, de forma 25 

voluntária, após o dia 20 de novembro. Criar o prêmio destaque do ano ao setor que mais se 26 

preocupou com saúde/segurança. Os presentes deliberaram por não executar a ação em virtude 27 

da ausência de parâmetros para tal, bem como pela quantidade de atividades a serem realizadas 28 

pela CISSPA no corrente ano. Data da 11º Reunião Ordinária. Em razão das férias dos membros 29 

titulares dessa comissão nos próximos meses e das atividades de elaboração do mapa de risco, 30 

decidiu-se agendar a próxima reunião ordinária da CISSPA para 6 de março de 2020; assim, 31 
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considera-se a presente reunião como a última ordinária do ano de 2019. Assuntos gerais. A 32 

presidente da CISSPA informou que encaminhou ao servidor Ricardo Sampaio material relativo à 33 

ação: “Promover e conscientizar sobre a necessidade do uso dos EPI’s”, para elaboração de 34 

infográfico, conforme tratado com esse servidor em reunião agendada para tal; contudo, ainda não 35 

houve retorno do servidor mencionado. A presidente relatou, também, que ainda não houve 36 

retorno por parte do setor de Comunicação acerca da solicitação de notícia das atividades de 37 

Pesquisa e Extensão nas áreas de saúde, segurança e meio ambiente, desenvolvidas no Campus, no 38 

ano de 2019. A presidente complementou, ainda, que esta última demanda foi encaminhada ao 39 

setor de Comunicação no mês de agosto de 2019. Os presentes discutiram e resolveram solicitar, 40 

por meio da presidente da CISSPA, a substituição do membro titular Carlos Fernando Rosa dos 41 

Santos, em vista do artigo 28 do Regimento da CISSPA em vigor. Sem mais, Feliz, oito de novembro 42 

de 2019. 43 
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