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Aos  vinte  e  quatro  dias  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte,  às  quatorze  horas,  no  link                     
“ https://meet.google.com/cdm-pccs-qsu?pli=1&authuser=1 ”,  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.  Esteve  presente  a              
servidora  Ana  Paula  Wilke  François,  membro  �tular  da  CISSPA;  o  servidor  Denis  Jean  Regis                
Bastos,  vice-presidente  da  CISSPA  do  IFRS-   Campus   Feliz,  não  compareceu,  nem  jus�ficou              
sua  ausência.  A  reunião  foi  convocada  com  a  seguinte  pauta:  organizar  a  ação  para                
promover  a  conscien�zação  sobre  Tabagismo  ou  Alcoolismo;  assuntos  gerais.  Não  houve             
solicitação  de  inclusão  ou  de  alteração  da  pauta  por  parte  das  presentes.   Organizar  a  ação                 
para  promover  a  conscien�zação  sobre  Tabagismo  ou  Alcoolismo .  Decidiu-se  por  colaborar             
com  a  proposta  apresentada  pela  servidora  Ana  Paula  Wilke  François,  da  qual  se  trata  de  um                 
e-mail  a  ser  enviado  aos  servidores  do   campus ,  em  forma  de   uma  reflexão,  relacionada  às                 
circunstâncias  da  pandemia  que,  agora,  vêm  a  coincidir  com  o  período  de  fes�vidades  de                
final  de  ano,   acerca  da   prevenção  ao  uso  abusivo  de  substâncias,  como  tabagismo  e                
alcoolismo,  entre  outras.  A  inserção  de  comentários  e/ou  acréscimo  de  imagens  devem  ser               
adicionadas  ao  documento  compar�lhado  até  27  de  novembro  de  2020,  estabelecendo-se  a              
data  de  30  de  novembro  de  2020  para  envio  do  texto  final  aos  demais  servidores. Assuntos                  
gerais .  A  presidente  da  CISSPA  relatou  que  a  coordenadora  de  Gestão  de  Pessoas  do   campus                 
agradeceu  pela  inicia�va  desta  comissão  em  lembrá-la  da  consulta  para  a  nova  composição               
da  CISSPA  e  que  está  aguardando  retorno  sobre  se  houve  inscritos,  visto  que  a  consulta  foi                  
realizada  por  e-mail.  Comunicou,  também,  que  registrou  à  coordenadora  referida  seu             
interesse  em  prosseguir  na  CISSPA  e  a  manifestação  de  desligamento  de  todos  os  demais                
membros.  Em  seguida,  agendou-se  a  próxima  reunião  da  CISSPA  para  4  de  dezembro  de                
2020,  14h,  com  a  pauta  “prevenção  e  conscien�zação  sobre  a  aids”  e  "assuntos  gerais”.  A                 
presidente  informou,  ainda,  que  recebeu  e-mail  do  Departamento  de  Administração  de             
nosso   campus   (DAP),  em  16  de  novembro  de  2020,  solicitando  a  formalização  de  compras                
dos  equipamentos  de  proteção  individual  (EPIs),  até  27  de  novembro  de  2020,  para  este  ano                 
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de  2020  e  o  próximo,  em  função  do  orçamento  reduzido,  previsto  para  2021.  Acrescentou,                
também,  que,  na  mesma  data,  enviou  e-mail  ao  servidor  Carlos  Eduardo  Weidlich,              
Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho,  solicitando  seu  auxílio  no  preenchimento  dos             
formulários  de  compras,  tendo  em  vista  que  ele  era  o  responsável  por  esse  pregão  e  o                  
servidor  com  maior  competência  técnica  para  tal.  Ressaltou  que,  no  início  do  ano,               
comunicou,  por  e-mail,  à  diretora  do  DAP  que  �nha  dificuldades  em  quan�ficar  os  EPIs                
necessários,  em  razão  das  poucas  respostas  dos  colegas  ao  levantamento  do  mapa  de  risco                
de  nosso   campus  e  em  virtude  de  desconhecer  o  quan�ta�vo  de  EPIs  existentes,  o  que  lhe                  
foi  respondido  que  seria  efetuado  levantamento  posterior  acerca  dos  EPIs  disponíveis  para              
uso.  Destacou  que  a  resposta  do  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho  veio  somente  ontem,                
23  de  novembro  de  2020,  com  os  quan�ta�vos  e  jus�fica�vas  dos  itens  que  considerou  mais                 
essenciais,  segundo  ele  próprio.  Após  o  relato  da  presidente,  deliberou-se  que  um  e-mail               
será  enviado  à  direção  de  Ensino  e  à  coordenação  de  Ensino,  a  fim  de  par�lhar  que  estão                   
ocorrendo  as  compras  de  EPIs,  com  o  intuito  de  que  todas  as  áreas  tenham  conhecimento  e                  
possam  também  quan�ficar  os  materiais  de  que  necessitarem.  Sem  mais,  vinte  e  quatro  de                
novembro   de   2020.   
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