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Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro de 2021, foi realizada esta 

reunião extraordinária da Comissão de Saúde do Servidor Público - CISSP - da 

Universidade Federal do ABC, com a primeira chamada às dez e com segunda 

chamada às dez e dez minutos, de forma online via link, data e hora 

previamente acordados entre os componentes da comissão através do email e 

whatsapp. Foi declarada aberta a reunião em segunda chamada pelo 

presidente João Biancolin. Estavam presentes: João Biancolin, Aline Cristina, 

Nathalia, Ana Geraldo e Felipe Cesar e Luciana Palharini.  

 

Esta reunião extraordinária foi marcada com a proposta de pauta única       

de dar continuidade      ao debate sobre o guia de orientação do Plano de 

Retomada. 

Houve informe sobre      sobre a falta de alguns retornos em relação ao 

guia de elaboração de execução local. De forma complementar informou-se 

também      que há 10 dias que não há resposta da SEST SUGEPE onde a 

reunião foi desmarcada com a CISSP (quarta-feira, 20 de outubro) com a 

resposta de que ainda estariam analisando o documento. Quanto ao ponto de 

pauta, iniciou-se sob a sugestão da leitura e decisão da admissibilidade das 

sugestões recebidas logo após a leitura parcial do 

      Boletim de serviço 1091, onde Consta no plano de retomada gradual 

com maior atuação da CISSP (     link: 

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_

servico_ufabc_1091.pdf ). 

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1091.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1091.pdf
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Quanto a proposta       Acolhimento de pais e mães da UFABC:      não foi 

acatado pelo Consuni e os conselheiros da CISSP           não concordaram com 

aderir às sugestões      por entenderem que não compete a CISSP reformar o 

CONSUNI. Quanto às demais propostas deste  grupo de sugestões deste e-

mail dos conselheiros e conselheiras TAs do CONSUNI entendeu-se pela 

mesma improcedência em acatar por também terem sido sugestões 

rechaçadas pelo CONSUNI e os conselheiros da CISSP entenderem que não 

compete a CISSP reformar o CONSUNI.                     

 

Demais sugestões foram adicionadas ao texto na forma de 

destaque sem conflitos cabendo a próxima reunião analisar destaque a 

destaque e na sequência se assim entender apreciar o documento como 

um todos após superado cada destaque. 

A PROEC mandou email informando que esta de acordo em relação à 

fase 0 do Plano. E hoje recebemos a resposta dos conselheiros da ADUFABC ” 

Re: Guia de elaboração de planos setoriais de retorno” onde foi considerado 

pelos membros dessa comissão alguns abusos nos artigo 4 a 7. 

 

As pautas para a X Reunião Ordinária da Comissão de Saúde do 

Servidor Público da Universidade Federal do ABC serão: 

- Contribuições enviadas por email para o guia de elaboração dos planos 

setoriais; 

- Guia de orientação do Plano de Retomada; 
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- Discussão sobre a possibilidade de realização da SIPAT (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho); 

- Acompanhamento dos Planos de ações. 

 

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

a todas as presentes e, às  onze horas e trinta minutos declarou encerrada a 

nona Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde do Servidor Público da 

Universidade Federal do ABC. Por serem verdadeiras todas as afirmações 

contidas neste documento, eu, Nathalia Seabra, encaminho esta ata para 

apreciação dos meus pares na reunião deliberativa determinada pela 

presidência para apreciação desta comissão, onde ainda cabem ao documento 

formulações de sugestões de correções, substituições, complementações e 

supressões. 

 

 


