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Ao vigésimo décimo dia do mês de novembro 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, Nathalia, 

Jessica, Ana Paula e Ana Geraldo. Luciana, Eloah, Aline Cristina e Amanda 

justificaram ausência. 

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. 

Foi discutido entre outros artigos,  a respeito do art.13 onde a comissão 

achou melhor retirar a necessidade do lote das vacinas dos servidores, já que 

esse dado já consta no cartão de vacina.      

 O documento Guia de orientação do Plano de Retomada foi aprovado e 

será levado para analise dos representantes do Consuni. 

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

agradeceu a todas as presentes e, às  onze horas e 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. 


