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Ao décimo dia do mês de março de 2021, foi realizada a primeira reunião da

Comissão de Saúde do Servidor Público - CISSP - da Universidade Federal do ABC,

com a primeira chamada às nove horas e com segunda chamada às nove horas e

dez minutos, de forma online via link, data e hora previamente acordados entre os

membros por troca de e-mails institucional. Foi declarada aberta a reunião em

segunda chamada pelo membro Felipe Cesar Torres Antonio. Estavam presentes os

membros: Aline Cristina, Amanda Mattos, Ana Geraldo, Eloah Rabello Suarez,

Felipe Cesar Torres Antonio, João Biancolin, Luciana Aparecida Palharini, Marcela

Sato, Natália, Renata Vieira Massa, Vitor Mateus dos Reis. Após cumprimentar as

presentes, abrem-se os trabalhos informando que a pauta deve ser iniciada em

cumprimento ao artigo sexto do regimento interno, escolhendo por unanimidade o

presidente João, a vice-presidente Amanda, a secretária Natalia e a vice-secretária

Eloah. Em seguida solicitou-se aos membros da CISSP de experiências anteriores

que dessem um relato sobre as experiências das suas gestões. Após a escolha,

João inicia a coordenação dos trabalhos abrindo discussão sobre a conjuntura

acadêmica com coleta de sugestões sobre o início dos trabalhos sendo elencados: i.
ofício à administração da UFABC solicitando a atualização da lista de e-mails e do

site da CISSP (RESPONSÁVEIS: João e Amanda ); ii. criação de Grupo de

Trabalho (GT) de Planejamento, para, entre outras atribuições, elaboração do plano

de trabalho onde deve-se verificar a lista de prioridade dentro da atribuições

regimentais para a formulação da mesma (RESPONSÁVEIS: Eloah, Renata, Aline,
Ana e Vitor); iii. criação de GT de Risco, para, entre outras atribuições, promover a

viabilização dos mapas de risco (RESPONSÁVEIS: Natália, Marcela, Felipe e
Renata ); iv. ofício à administração da UFABC solicitando os números de acesso

aos campi e as
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justificativa para os acessos no mínimo dos últimos 30 dias, bem como solicitando a

marcação de reunião com os representantes da reitoria (RESPONSÁVEIS: João e
Amanda ); v. verificação da condição de trabalho dos trabalhadores em situação de

terceirização da segurança e o ambiente de trabalho dos mesmos

(RESPONSÁVEL: Atribuído ao GT de Risco); vi. ofício para o Comitê de

Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC indicando a

Renata Massa como representante da CISSP nesta comissão e solicitando a revisão

dos processos de acesso rigoroso a pessoas de acesso esporádico durante a fase

zero do Plano de retomada gradual de atividades presenciais na UFABC e

condições mais flexíveis a pessoas que tem atividade contínua justificada e inadiável

(RESPONSÁVEIS: João e Amanda); vii. verificar a viabilidade de instrução aos

fiscais de contrato que contenham trabalhadoras em situação de terceirização, às

empresas contratantes das trabalhadoras nesta situação, e das trabalhadoras nesta

situação sobre os EPIS necessários, suas qualidades e formas adequadas de uso,

periodicidade e maneira adequada de manutenção, periodicidade de

troca/substituição (RESPONSÁVEL: Atribuído ao GT de Planejamento). Ficaram

agendadas as reuniões dos GTs para o mesmo dia e horário na semana seguinte

(17 de março de 2021 às 9 horas), o envio de pauta para a sexta-feira (19 de março

de 2021) e a I Reunião Extraordinária da Comissão Interna da Saúde do Servidor

Público da UFABC para a quarta-feira posterior (24 de março de 2021). Finalizadas

as falas de todas e todos, o presidente da reunião João agradeceu a todas as

presentes e, às doze horas e dois minutos declarou encerrada a reunião da

coordenação executiva. Por serem verdadeiras todas as afirmações contidas neste

documento, eu, Felipe Cesar Torres Antonio, encaminho o mesmo para apreciação

dos meus pares na próxima reunião deliberativa desta comissão, onde ainda cabem
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formulações ao documento de sugestões de correções, substituições,

complementações e supressões.


