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ATA DE REUNIÃO DA CISSP: Aos dias vinte e três de março do mês de março de 1 

dois mil e dezessete, na sala A113 do campus de Santo André da Universidade Federal 2 

do ABC, às quatorze horas e vinte e seis minutos, foi realizada a 2ª reunião da CISSP, 3 

relativa ao exercício de 2017. Presentes os membros: Michele Sato Frigo, Presidente, 4 

Diogo Rocha, da DSQV, Renata Vieira Massa, Secretária Adjunta da CISSP, Manuela, 5 

Frederico Camargo, Tatiane Castilho (Segurança do Trabalho), Odilon Nascimento, e 6 

Leonardo Lira Lima, Secretário da CISSP. Os trabalhos da reunião foram presididos 7 

pela professora Michele Sato, e secretariados pelo servidor técnico administrativo 8 

Leonardo Lira Lima. PAUTA: 1.ELEIÇÕES PARA A PRÓXIMA GESTÃO DA 9 

CISSP: O servidor Diogo Rocha relata que contatou a Secretaria Geral para verificar 10 

como será feita a Comissão Eleitoral. Enfatizou que é necessário a formação de uma 11 

Comissão Eleitoral para o procedimento da eleição, de maneira que a formação conte 12 

com 2 membros que não forem participam da próxima gestão da CISSP,  para evitar 13 

conflito de interesses, e 1 membro do NTI. Ressaltou ser importante a participação de 14 

pessoas que não sejam da CISSP. Encaminhamentos: Indicar dois nomes para a 15 

composição da Comissão Eleitoral. Nome consensuado: Servidor Carlos Alberto da 16 

Silva – NTI. Foi destacado que a eleição é toda on-line, sendo necessário indicar as 17 

pessoas que participarão da comissão, e o edital será publicado no boletim de serviço. 18 

Foi sugerido convidar a servidora técnica administrativa Érica Terceiro, ex-integrante 19 

da CISSP, para participar da comissão eleitoral. Acerca do regimento, foi acordado para 20 

que se consulte a Procuradoria Jurídica se o mandato pode ter a duração de dois anos, e 21 

o que seria necessário para validar essa nova duração de mandatos, se será válido para a 22 

próxima eleição. A servidora Tatiana Castilho, Técnica em Segurança do Trabalho, 23 

sugeriu abrir anualmente um pleito e, não havendo pessoas interessadas, prorrogar-se os 24 

mandatos. Encaminhamentos: Iniciar redação de Comunicação Interna para a 25 

Secretaria Geral, contendo a indicação de nomes para a composição da Comissão 26 

Eleitoral. Eventuais nomes: Erica Terceiro, Carlos Alberto da Silva (NTI). Consultar a 27 

Procuradoria Jurídica acerca do tempo de duração do mandato, se pode ser alterado de 1 28 

para 2 anos. Pesquisa doodle para verificação dos servidores que pretendem continuar 29 

na CISSP. Pesquisa no doodle para a data da próxima reunião, na semana de 07/04. 2. 30 

TREINAMENTO PARA OS MEMBROS DA NOVA COMPOSIÇÃO DA CISSP: 31 
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Diogo informa que conversou com a SUGEPE acerca do treinamento para os membros 32 

da próxima composição da CISSP. Foi informado pelo servidor Diogo que a SUGEPE 33 

poderá colaborar com a emissão de certificado, reserva de sala, a logística e lista de 34 

presença. Encaminhamentos: ponto não deliberativo. 3. INFORME SOBRE A 35 

VISITA DE ACOMPANHAMENTO: No uso da palavra, o servidor Odilon 36 

Nascimento, técnico em segurança do trabalho, destacou que, além das atas, lança como 37 

sugestão que a atual composição da CISSP promova um fechamento conclusivo do que 38 

foi a gestão, de maneira a relatar as dificuldades do trabalho da Comissão, o que segue 39 

como pendente e desde quando, sem ter de buscar ata por ata ao longo do ano para se 40 

saber o que será preciso fazer. Por fim, o servidor Odilon ressaltou que comunicados, 41 

relatórios e atas de forma precisam ser redigidos de forma a evitar dúvidas de 42 

interpretação, com embasamento técnico. Encaminhamentos: Anexar à ata o relatório 43 

da visita de acompanhamento, mas só o publicarmos depois de uma segunda visita, com 44 

sugestões pertinentes para que se resolva o problema. Às quinze horas e vinte minutos, 45 

a reunião foi encerrada, do que, para constar, eu, Leonardo Lira Lima, secretário da 46 

CISSP, lavrei a presente ata de reunião. 47 

__________________     _____________________ 48 

Leonardo Lira Lima      Michelle Sato Frigo 49 

Secretário da CISSP      Presidente da CISSP 50 


