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Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às 1 

dezesseis horas e nove minutos, realizou-se a primeira reunião da Comissão Interna de 2 

Saúde, Segurança e Prevenção de Acidente – CISSPA Campus Ibirubá. Os membros desta 3 

comissão reuniram-se de forma virtual, através da utilização do aplicativo “Google Meet”. A 4 

reunião foi convocada e presidida pelo presidente da CISSPA, servidor Alex Sandro Matos 5 

de Oliveira. Estiveram presentes os seguintes membros: Alex Sandro Matos de Oliveira, 6 

Ana Dionéia Wouters e Vanessa Soares de Castro. A reunião foi convocada com as 7 

seguintes pautas: 1. Escolha do secretário (a) da CISSPA; 2. Calendário de reuniões; 3. 8 

Assuntos gerais. 1. Escolha do secretário (a) da CISSPA: O servidor Alex Sandro Matos 9 

de Oliveira colocou a necessidade da escolha de um secretário (a) conforme escrito no 10 

artigo oitavo da resolução sessenta e quatro de vinte e cinco de junho de dois mil e 11 

dezenove, o qual aprova as alterações no Regimento da Comissão Interna de Saúde, 12 

Segurança e Prevenção de Acidentes (CISSPA) do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. 13 

A servidora Ana Dionéia Wouters se disponibilizou a ser a secretária da CISSPA campus 14 

Ibirubá. 2. Calendário de reuniões: não foi definido um calendário de reuniões com datas 15 

específicas. A servidora Ana Dionéia Wouters coloca a importância e necessidade da 16 

realização de uma reunião com o presidente e/ou membros da comissão anterior, para que 17 

os mesmos possam se manifestar em relação à gestão desta comissão em relação ao que 18 

foi realizado e quais as atividades foram planejadas. Ficou definido que será realizada a 19 

tentativa de reunião com os membros da comissão anterior, sendo dia e horário ainda por 20 

ser acertado. 3. Assuntos gerais: Foi verificado que a formação atual da CISSPA, 21 

conforme portaria, não conta com nenhum ex-membro. Em relação a esta questão, a 22 

servidora Ana Dionéia Wouters relata que contar com um membro da comissão anterior 23 

seria importante, principalmente para que a atual composição tivesse conhecimento da 24 

forma de organização e encaminhamentos realizados pela antiga comissão. A servidora 25 

Ana Dionéia Wouters reitera que a busca por informações gerais a respeito dos trabalhos 26 

realizados pela comissão anterior foram pesquisadas na página da CISSPA do campus 27 

Ibirubá na internet, e que neste local nada há em relação aos trabalhos desta comissão. A 28 

servidora Ana Dionéia Wouters sugere que, a partir do trabalho da comissão atual, os 29 

documentos relacionados à CISSPA sejam colocados à disposição na página da comissão 30 

na internet, tais como a resolução relativa à CISSPA, a portaria da comissão e 31 

posteriormente as atas. A servidora Ana Dionéia Wouters comentou a respeito do fluxo de 32 

produtos químicos no campus, e da possibilidade em ser colocado na página da CISSPA na 33 

internet as documentações relativas a estas demandas. A servidora Vanessa Soares de 34 

Castro comentou a respeito do pequeno número de servidores à frente desta comissão e 35 

que, devido a este fato, reiterou a importância da participação dos membros suplentes nas 36 



reuniões desta comissão. A servidora Ana Dionéia Wouters avalia que mesmo se os 37 

membros suplentes não consigam participar das reuniões, que eles estejam cientes dos 38 

temas que estão sendo abordados, através da leitura das atas e visualização das 39 

gravações. A servidora Ana Dionéia Wouters aborda sobre a expectativa que pode existir 40 

em relação ao trabalho da CISSPA quando do retorno das atividades presenciais. A 41 

servidora Ana Dionéia Wouters propõe ações a serem realizadas no retorno às aulas, 42 

relacionadas à saúde mental e adaptação dos alunos e servidores para a retomada 43 

presencial. O servidor Alex Sandro Matos de Oliveira propõe que seja realizado um 44 

levantamento diagnóstico de possíveis demandas junto aos discentes. A servidora Vanessa 45 

Soares de Castro cita que este trabalho provavelmente será realizado pela Comissão 46 

Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos Discentes (CIAAPE). 47 

A servidora Ana Dionéia Wouters reitera que as ações devem ser voltadas para os 48 

servidores, baseando-se no texto da resolução vigente da comissão. A servidora Vanessa 49 

Soares de Castro comenta a respeito da verificação da existência ou não dos mapas de 50 

riscos nas dependências do instituto, e que essa é uma das atribuições da CISSPA. Foi 51 

definido que a documentação das atas será de forma rotativa, ou seja, em cada reunião um 52 

dos membros ficará responsável por redigi-la e posteriormente encaminhar aos demais para 53 

conferência e assinatura. O servidor Alex Sandro Matos de Oliveira apresentou sua dúvida 54 

em relação à participação ou não de pessoas externas nas reuniões. Ficou definido que a 55 

agenda de reuniões ficará disponível na página da comissão na internet. O servidor Alex 56 

Sandro Matos de Oliveira sugeriu a criação de um formulário, com link disponível para 57 

preenchimento na página da comissão na internet, onde a comunidade acadêmica poderá 58 

se cadastrar para participar das reuniões. Encaminhamentos: Envio de e-mail à comissão 59 

anterior da CISSPA, com o objetivo de buscar documentos referentes à gestão anterior. 60 

Envio de e-mail ao Comitê de Crise, a fim de verificar se há alguma expectativa do comitê 61 

de crise em relação às atribuições da CISSPA e se, caso necessário, realizar o 62 

agendamento de uma reunião. A partir da resposta recebida do comitê de crise, realizar o 63 

envio de e-mail ao presidente anterior da CISSPA, convidando-o para participar de uma 64 

reunião com a atual comissão. Nada mais havendo a tratar, o presidente da CISSPA, 65 

servidor Alex Sandro Matos de Oliveira, agradeceu a presença de todas as colegas e 66 

encerrou a reunião às dezessete horas e dois minutos. Eu, Alex Sandro Matos de Oliveira, 67 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelas demais 68 

presentes. 69 

Alex Sandro Matos de Oliveira 70 

Ana Dionéia Wouters 71 

Vanessa Soares de Castro 72 
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