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Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e  vinte,  às  quatorze  horas,  no  link                     
“ https://meet.google.com/xcc-ezud-xub?authuser=0&hl=pt_BR ”,  foi  realizada  a  Reunião       
Ordinária  da  Comissão  Interna  de  Saúde,  Segurança  e  Prevenção  de  Acidentes  (CISSPA)  do               
Ins�tuto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Sul  -  Feliz.  A  sessão  foi                   
convocada  pela  presidente  da  CISSPA  do  IFRS-  Feliz,  Joseane  Cris�na  Kunrath  Stroeher,  e               
secretariada  pela  servidora,  Cris�na  Alves  Teixeira,  Secretária  da  CISSPA.  Es�veram  presentes             
o  servidor  Denis  Jean  Regis  Bastos,  vice-presidente  da  CISSPA  do  IFRS-   Campus   Feliz,  e  as                 
servidoras  Ana  Paula  Wilke  François  e  Lílian  Escandiel  Crizel,  membros  �tular  e  suplente  da                
CISSPA,  respec�vamente.  A  reunião  foi  convocada  com  a  seguinte  pauta:  proposta  de  Plano               
de  Ação;  a�vidade  para  o  Dia  do  Servidor;  assuntos  gerais.  Não  houve  solicitação  de  inclusão                 
ou  de  alteração  da  pauta  por  parte  dos  presentes.  A  presidente  da  CISSPA  relatou  como  foi                  
sua  reunião  com  a  SatS,  em  6  de  outubro  de  2020,  representada  pela  servidora  Melina  Bolfe,                  
Técnica  em  Segurança  do  Trabalho,  e  pelo  servidor  Carlos  Eduardo  Weidlich,  Engenheiro  de               
Segurança  do  Trabalho.  Sobre  o  relatório  da  CISSPA  foi  recomendado  que  fossem  registradas               
as  a�vidades  promovidas  pela  comissão,  se  houvesse.  Sobre  nossa  proposta  de  Plano  de               
trabalho  a  SatS  afirmou  que  não  há  obrigatoriedade  de  executarmos  as  a�vidades  previstas,               
como  o  mapa  de  risco,  por  exemplo,  em  vista  do  ano  a�pico  que  estamos  vivendo.                 
Comentou-se,  também,  das  compras  do  EPIs,  quando  a  presidente  mostrou  estranheza  com              
o  fluxo  do  processo,  uma  vez  que  a  CISSPA  teve  de  quan�ficar  os  materiais,  e,  em  princípio,                   
estava  fora  da  fase  seguinte  do  processo  de  licitação,  qual  seja,  a  compra  e  entrega  dos  EPIs.                   
Além  disso,  ela  ressaltou  que  quan�ficou  esses  materiais,  embora  fossem  insuficientes  as              
informações  de  que  EPIs  eram  necessários,  uma  vez  que  houve  poucas  respostas  dos  colegas                
ao  levantamento  do  mapa  de  risco  de  nosso   campus .   A�vidade  para  o  Dia  do  Servidor .  Os                  
membros  manifestaram,  de  forma  unânime,  após  considerações,  que  essa  a�vidade  foge  à              
finalidade  da  CISSPA,  expressa  em  seu   regimento ,  entendendo  que  se  trata  de  uma  questão                
ins�tucional,  não  devendo  essa  comissão  promover  a  homenagem  aos  servidores  públicos.             
A  presidente  se  pron�ficou  a  enviar  um  e-mail  à  SatS,  informando  que  não  haveria  a�vidade                 
nesse  sen�do,  executada  pela  CISSPA,  em  razão  do  posicionamento  desta  comissão.             
Proposta  de  Plano  de  Ação .  Os  presentes  deliberaram  que  serão  executadas  somente  as               
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ações  que  estavam  previstas  para  os  próximos  meses,  ficando  acertado  que,  na  próxima               
reunião  da  CISSPA,  agendada  para  24  de  novembro  de  2020,  às  14h,  será  elaborado  material                 
de  conscien�zação  sobre  alcoolismo  e  tabagismo.   Assuntos  gerais .  Os  membros  lembraram             
que  está  próximo  o  final  do  mandato  desta  CISSPA  e  concordaram  em  alertar  à  coordenação                 
de  Gestão  de  Pessoas  do   campus   de  divulgar  aos  servidores   da  necessidade  de  nova               
composição  da  CISSPA,  para  2021,  conforme   regimento .  Sem  mais,  vinte  e  três  de  outubro                
de   2020.   

_____________________________   
Joseane   Cris�na   Kunrath   Stroeher     
Presidente   da   CISSPA   do   IFRS-    Campus    Feliz   

  
______________________________   
Denis   Jean   Regis   Bastos   
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_____________________________   
Cris�na   Alves   Teixeira     
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_____________________________   
Ana   Paula   Wilke   François     
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_____________________________   
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