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Aos  quatro  dias  do  mês  de  dezembro  de  dois  mil  e  vinte,  às  quatorze  horas,  no  link                   
“ https://meet.google.com/rnp-ajqv-jkf?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:  elaborar  material  para               
promover  conscien�zação  sobre  a  Prevenção  da  AIDS;  assuntos  gerais.  Não  houve             
solicitação  de  inclusão  ou  de  alteração  da  pauta  por  parte  das  presentes.   Elaborar  material                
para  promover  conscien�zação  sobre  a  Prevenção  da  AIDS .  Deliberou-se  por  enviar  aos              
servidores  do   campus   o   cartaz  do  Ministério  da  Saúde  acerca  da  Campanha  Nacional  contra                
a  AIDS ,  apresentado  pela  presidente  desta  comissão.   Assuntos  gerais .  A  presidente  da              
CISSPA  relatou  que  foram  encaminhadas  ao  DAP  às  solicitações  de  compras  de  materiais,               
com  a  orientação  de  que  os  mesmos  sejam  entregues  após  o  retorno  das  a�vidades                
presenciais,  a  fim  de  salvaguardar  a  saúde  dos  membros  da  CISSPA  e  demais  servidores.                
Outrossim,  as  quan�dades  solicitadas  seguiram  exatamente  a  orientação  do  servidor  Carlos             
Eduardo  Weidlich,  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho,  enviada  à  CISSPA  em  27  de               
novembro  de  2020,  às  10h44min,  bem  como  seus  apontamentos  acerca  dos  óculos  de               
proteção  em  estoque  e  as  placas  de  sinalização.  A  presidente  acrescentou  que  ra�ficou  a                
importância  da  aquisição  de  todos  os  itens  levantados,  colocando-se  à  disposição  do  DAP               
para  que,  conjuntamente,  pensassem  nos  locais  que  poderiam  armazenar  esses  materiais             
empenhados  e  sugeriu,  ainda,  que  a  entrega  dos  mesmos  fosse  parcelada,  se  a  licitação                
permi�sse.  Lembrou,  também,  que  compar�lhou  com  a  direção  de  ensino  e  coordenação  de               
ensino  a  planilha  dos  itens  que  poderiam  ser  empenhados,  não  havendo  nenhum  retorno  de                
ambas.  Sobre  os  novos  membros  da  CISSPA  a  presidente  informou  que  ainda  não  tem                
conhecimento  se  houve  inscritos  para  nova  composição  desta  comissão  até  o  momento.              
Sem   mais,   quatro   de   dezembro   de   2020.   

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/campanhas/2019/67069/aids-mub-120x180cm.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/campanhas/2019/67069/aids-mub-120x180cm.pdf
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