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Ao terceiro dia do mês de novembro de 2021, foi realizada a décima 

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

Universidade Federal do ABC, com a primeira chamada às nove e meia e com 

segunda chamada às dez e quinze 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, Nathalia 

Seabra, Luciana e Felipe César 

Os membros da comissão Ana Geraldo e Aline justificaram a ausência 

na reunião de hoje. 

 

Esta reunião ordinária teve como proposta de pauta única dar 

continuidade a revisão do documento sobre o Guia de elaboração de planos 

setoriais de retorno. Houve mudanças em alguns artigos como o 2, 13, 14, 16, 

20, 22, 23 e art. 28, entre outros. 

 

A próxima reunião será extraordinária no dia 10/11 (quarta-feira) as 

10am. E esta terá como objetivo finalizar a revisão do Guia de elaboração de 

planos setoriais de retorno. 

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

agradeceu a todas as presentes e, às  11:20am e declarou encerrada a décima 

Reunião Ordinária 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 o mesmo para apreciação dos 

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

complementações e supressões. 

 


