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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 09/08/2021 

Ata da 8ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
de Varginha (CISTT), realizada no dia 09 de agosto de 2021, por videoconferência no aplicativo 
“Google Meet”, diante do cenário de pandemia, em atenção à Resolução Nº 006/2020. Teve início  
às 14h13. Membros presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes (secretária designada e membro 
do Conselho Municipal de Saúde/CMSV), Catherine Bueno Dominguete (Psicologia/Universidade 
de Alfenas/UNIFENAS), Célio Ferreira (Coordenador e membro do CMSV), Helen Márcia de Souza 
(CMSV), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV), José Ronaldo Clemente (Sindicato dos 
Trabalhadores em Telecomunicações/SINTTEL-MG), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Saúde do 
Trabalhador/Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS), Letícia Moura Passos Soares (Ministério 
Público do Trabalho/MPT), Melina de Souza Fiorini e Schulze (MPT), Oscar Gabriel (SINTTEL-MG), 
Reinaldo Sarto (Grupo Educacional/UNIS-MG), Rosane Alves Pereira (SEMUS), Vanessa Tavares de 
Jesus Dias (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL) e Vítor Henrique Balbino (Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Varginha/Sindserva). Registra-se as presenças de: Antônio 
Amorim de Carvalho (Central Única dos Trabalhadores/CUT/Sinttel-MG), Giovanna de Andrade e 
de Josiane (Sindserva). Ausências justificadas: Ana Márcia Rodrigues da Silva (UNIFAL), Christiane 
Navarra Frogeri Pimenta (Psicologia/UNIFENAS) e Leandro Costa Marinho (Gerência Regional de 
Trabalho/GER). Pauta: 1) Resposta ao processo Nº 15.686/2020, 2) Pesquisa CISTT: 
Saúde/Trabalho/Sindicato, 3) Plano Municipal de Saúde 2022/2025 (Vigilância em Saúde do 
Trabalhador) e 4) Assuntos Gerais. 1) O coordenador Célio relata que a CISTT recomendou ao 
Conselho Municipal de Saúde de Varginha a necessidade da criação do CEREST (Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador). O tema foi discutido nas reuniões do CMSV e encaminhado 
ao gestor que, anteriormente, havia justificado não ser viável ao município, naquele momento. A 
CISTT respondeu o ofício Nº 012/2021, recomendando novamente ao CMSV que reintere a 
implementação do CEREST à Secretaria Municipal de Saúde, haja vista que temos um novo gestor. 
O período eleitoral passou e reafirmamos a necessidade do CEREST. 2) Célio informa que, com o 
discorrer do projeto de pesquisa científica - cujo título é “Identidade do Sul de Minas” na reunião 
do mês de julho 2021, apresentado por Ana Márcia, ficou decidido que a CISTT realizaria um 
levantamento de dados relacionado ao trabalho - a saúde e a assistência sindical dos 
trabalhadores. Célio solicita a formação de uma equipe para organizar a pesquisa e sugere as 
participações de Ana Márcia, Catherine, do coordenador Célio, Helen, Hudson, Josiane, Karolina, 
Reinaldo, Roseane e Vanessa. Catherine informou possuir dúvidas sobre a pesquisa. Vanessa falou 
da necessidade de se reunirem para alinhamentos das propostas e trabalhos. Os integrantes 
decidiram reunirem-se de forma online no dia 18 de agosto de 2021, às 14h para alinhamento e 
início dos trabalhos. 3) Célio discorre que o Sistema Único de Saúde (SUS), tem um instrumento de 
gestão chamado Conselho Municipal de Saúde - que é um órgão deliberativo e a CISTT é uma 
Comissão Interna desse órgão. Informa ainda sobre as Conferências de Saúde, realizadas de 4 em 
4 anos, com objetivo de elaborar o Plano Municipal de Saúde. Portanto, em razão da pandemia, 
esse ano não haverá as pré-conferências. O CMSV participou de uma reunião com os gestores para 
elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) e a SEMUS enviou ao CMSV o projeto, elencando 
possíveis propostas para análise e aprovação do Conselho. O presidente do CMSV, Claudio, solicita 
à CISTT a análise total das propostas contidas no PMS com inclusão ou exclusão de itens pelos 



membros da CISTT e, posterior envio ao CMSV. Célio frisa em atentarmos à ações de Saúde do 
Trabalhador. No decorrer da reunião, Hudson e Melina realizam a leitura do objeto 4.3 - Vigilância 
em Saúde do Trabalhador. Karolina informa que as inspeções citadas nesse objetos já estão sendo 
realizadas por ela. Célio solicita que Karolina esclareça sobre as contratações mencionadas no 
objeto. Karolina explica que hoje as tarefas são executadas somente por ela, e que essas 
contratações auxiliarão na Saúde do Trabalhador, em razão do conhecimento técnico, saindo do 
cenário de pandemia para um cenário como um todo do trabalhador. Helen propõe para o PMS a 
contratação de um enfermeiro destinado às atividades continuadas, ressaltando que o Ministério 
da Saúde preconiza essa atividade no âmbito das Unidades Básicas de Saúde e nos Programas de 
Saúde da Família. A proposta foi aceita por todos os presentes e Célio encaminhará formalmente 
ao CMSV. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador Célio encerrou a reunião às 15h40. 
Agradeceu o moderador Reinaldo e a presença de todos. Eu, Brígida de Fátima Batista Gomes - 
secretária designada - lavrei a presente ata que será lida, discutida e após aprovada será 
posteriormente assinada por todos participantes. 


