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Aos quatro  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e   vinte e um,  às oito  horas,  no link
“meet.google.com/rfv-hhys-pqu”, foi  realizada  a  Primeira 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 servidora Joseane Cris na Kunrath Stroeher  e secretariada pela mesma.
Es veram presentes os demais servidores nomeados pela Portaria nº 20/2021 (vinte de dois
mil e vinte e um), Everton Cézar Silva da Silva, Greice Daniela Back, Pedro Dias de Castro
Nóbrega.  A  reunião foi  solicitada  com a seguinte  proposta  de  pauta:  apresentação  dos
novos membros; definição dos membros tulares e suplentes; definição do calendário de
reuniões anual; proposta de Plano de Trabalho; par cipação da CISSPA na Comissão Local
de Prevenção, Monitoramento e Controle da COVID e assuntos gerais.  Apresentação dos
novos membros. Os presentes na reunião apresentaram-se brevemente, porém a servidora
Greice Daniela Back, por problemas técnicos, somente conseguia par cipar por meio de
mensagem e sugeriu que a reunião fosse remarcada para a data de cinco de fevereiro, às
dez horas e trinta minutos. Todos os presentes concordaram com a sugestão. No dia cinco
de fevereiro reuniram-se novamente todos os servidores nomeados pela já citada portaria
para  con nuar  com a  reunião  iniciada  no dia  anterior.  Houve solicitação  de inclusão  e
alteração  da  pauta  com  aceite  por  parte  dos  presentes.  Sendo  assim,  a  nova  pauta
cons tuiu-se por: encaminhamento de solicitação para nomeação de servidor docente para
compor a CISSPA, definição dos membros tulares e suplentes; definição do calendário de
reuniões anual; proposta de Plano de Trabalho; par cipação da CISSPA na Comissão Local
de Prevenção, Monitoramento e Controle da COVID e assuntos gerais. Encaminhamento de
solicitação para nomeação de servidor docente para compor a CISSPA. Deliberou-se por
enviar ao diretor do Campus e-mail solicitando nomeação de mais um membro para compor
a  CISSPA,  expressando  neste  a  importância  de  representação  docente  na  comissão.
Definição dos membros tulares e suplentes. Em acordo, definiu-se os membros tulares e
suplentes bem como a presidência e secretaria da comissão, ficando assim: Everton Cézar
Silva da Silva será o primeiro suplente; Greice Daniela Back, membro tular; Joseane Cris na
Kunrath Stroeher,  presidente;  e Pedro Dias de Castro  Nóbrega,  secretário.  Definição do
calendário de reuniões anual. As reuniões ocorrerão na primeira quarta-feira de cada mês
às 8h, podendo haver ajustes conforme necessidades.  Proposta de Plano de Trabalho.  A
proposta de Plano de Trabalho será definida na próxima reunião ordinária.  O documento
contendo  o  Plano de Trabalho está compar lhado no Google  Drive  para  consulta  pelos
membros e implementação de sugestões.  Par cipação da CISSPA na Comissão Local de
Prevenção, Monitoramento e Controle da COVID.  Ficou acertado que os membros Pedro
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Dias  de  Castro  Nóbrega  e  Joseane  Cris na  Kunrath  Stroeher  serão  os  representates  da
CISSPA na Comissão Local de Prevenção, Monitoramento e Controle da COVID, conforme
portaria nº 24, de 29 de janeiro de 2021 (vinte e quatro, de vinte e nove de janeiro de dois
mil  e  vinte e um).  A  servidora Joseane relatou brevemente as deliberações da primeira
reunião da citada comissão.   Assuntos   gerais . Os membros conversaram sobre como pode
ser feita a comunicação entre eles,  para realização dos trabalhos desta comissão.  Ficou
acertado que será  u lizado preferencialmente e-mail  ins tucional,  com possibilidade  de
comunicação por Whatsapp para fins de acrescentar agilidade na comunicação, podendo
ocorrer  agendamento  de  reuniões  extraordinárias,  caso  o  assunto  seja  relevante. Os
documentos  gerados  ficarão  compar lhados  no  Google  Drive  com  acesso  de  todos  os
membros para consulta e edição e todos terão acesso à caixa de e-mails da comissão. Sem
mais, oito de fevereiro de 2021.
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