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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 10/01/2022 

Ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
de Varginha/MG (CISTT), realizada no dia 10 de janeiro de 2022, no formato videoconferência – 
pelo aplicativo “Google Meet”, em atenção à Resolução CMSV 006/2020. A reunião teve início às 
14h16. Membros presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes (secretária designada/CISTT, 
membro do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/CMSV), Célio Ferreira (coordenador – 
CISTT, membro CMSV)), Helen Márcia de Souza (CMSV), José Ronaldo Clemente (Sindicato dos 
Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais/SINTTEL-MG), Leandro Costa Marinho 
(Gerência Regional de Trabalho/GRT), Melina de Souza Fiorini e Schulze (Ministério Público do 
Trabalho/MPT), Reinaldo Sarto (UNIS-MG) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (Universidade Federal 
de Alfenas/UNIFAL). Ausências justificadas: Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV) e 
Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (autoridade fiscal/Saúde do Trabalhador/Vigilância 
Sanitária/Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS). Convidados: registra a presença de Antônio 
Amorim de Carvalho (Central ùnica dos Trabalhadores/CUT e SINTTEL-MG). Pauta:  01) Aprovação 
da ata de outubro/2021; 02) Plano Anual de Trabalho – definição de datas e ações; e, 03) 
Assuntos gerais. O coordenador Célio saúda os membros desejando um Feliz 2022 - que 
estejamos juntos para mais um ano de trabalho. 01) Informa aos membros do envio da ata de 
outubro/2021 e solicita sugestões de inclusão e exclusão. Não havendo manifestações, a ata de 
outubro/2021 foi aprovada por unanimidade. 02) Célio enviou o Plano Anual de Trabalhao da 
CISTT/2022 aos membros, pelo aplicativo “WhatsApp”. A) CEREST (Centro de Referência em Saude 
do Trabalhador): ação permanente até a publicação do edital do Ministério da Saúde; B) Pesquisa 
UNIFAL/ CISTT 2022/2023 – sobre a covid-19 e óbitos relacionados ao trabalho; C) Capacitação 
SES/MG (Secretaria de Estado da Saúde) – Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em Ambiente 
de Trabalho para 1º semestre de 2022; e D) Seminário: Gerenciamento de Risco Ocupacional – 
Equipamento de proteção Individual (EPI) e Treinamento Básico de Segurança  e Saúde no 
Trabalho, para o segundo semestre de 2022. A) Célio relembra que a CISTT Estadual estuda a 
reestruturação dos CERESTs, e que, para tanto, a CISTT tem a função de acompanhar a execução 
do Plano Municipal de Saúde 2022/2025, onde propomos a criação do Núcleo de Saúde do 
Trabalhador. Melina sugere que até conseguirmos a CEREST em Varginha, aconteça a nomeação 
de autoridade com especialização em ambiente do trabalho e medicina do trabalho, para o melhor 
desenvolvimento desse nosso trabalho. B) Vanessa informa que o projeto de pesquisa já está 
sendo elaborado, começando pelo primeiro questionário, e que, ainda no mês de janeiro/2022, 
será encaminhado aos membros da CISTT para análise e apontamentos. C) Célio relembra que o 
Sr. Antônio Pádua Aguiar (coordenador da CISTT-MG), em sua participação na nossa reunião do 
mês de dezembro/2021, propôs aos membros da CISTT acompanhar a fiscalização da Referência 
do Trabalhador. Portanto, Karolina buscou informações junto à Secretaria de Estado da Saúde de 
Varginha quanto a participação dos membros da CISTT em tais diligências/inspeções. O órgão 
negou a participação da CISTT, alegando que esta Comissão não tem essa finalidade. Porém 
Cláudio, presidente do CMSV, informou a Célio que, se a Referência do Trabalhador se interessar 
pela participação dos membros da CISTT pode acontecer esse trabalho entre Referência do 
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Trabalhador e CISTT, uma vez que a CISTT é uma Comissão integrante do Conselho Municipal de 
Saúde e que a capacitação municiará os membros a fortalecer o trabalho da Comissão. Melina 
aprova essa capacitação, no intuito de melhorar o desenvolvimento dos trabalhos da CISTT, mas 
não significa que a CISTT poderá fazer as inspeções, haja vista, tais atividades serem do poder de 
polícia. Solicita verificar os quesitos e sugere que a CISTT acompanhe as ações que o Município de 
Varginha realizará dentro da Referência do Trabalhador e que Karolina traga para a CISTT tais 
ações. Célio lembra que Karolina apresentou o Plano de Contingência para o ano de 2022 e 
sugeriu a leitura das atas anteriores (novembro/2021); solicita sugestões para que aconteça essa 
capacitação. Melina acredita que a capacitação deva ser on-line, em razão de dificuldades com a 
pandemia e custos, e solicita verificar junto a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), o conteúdo 
e data. Brígida sugere oficiar a SES-MG para que eles verifiquem a possibilidade de agendar data e 
a capacitação on-line. Antônio Amorim entende que a capacitação seja presencial; alega ser 
melhor para debater os assuntos. Leandro informa que sua agenda para fevereiro está completa e 
pergunta quem montará essa capacitação. Melina questiona o objeto dessa capacitação; que seja 
para os membros da CISTT aperfeiçoarem os trabalhos. Célio informa que a capacitação foi 
sugestão do coordenador da CISTT-MG, Antônio Pádua devido Varginha ainda não possuir um 
CEREST. Melina relembrou que Karolina havia comentado sobre a capacitação e adequação da 
Vigilância dos Ambientes e Processos de Trabalho, e que a CISTT deveria ser comunicada, por não 
termos o CEREST. Vanessa quer entender melhor a proposta dessa capacitação. Célio solicita à 
Melina e Leandro propostas para a mesma. Melina sugere verificar com Karolina o que será 
discutido na capacitação a ser realizada. D) Célio solicita sugestões para nosso seminário. Leandro 
sugere que seja realizado no 2º Semestre de 2022. Célio pede aos membros enviarem propostas e 
ações para serem realizadas no “Dia do Trabalhador” a ser comemorado no dia 1º de maio. Brígida 
sugere a nomeação de um (a) secretário (a) apara substituí-la, a partir de março de 2022, em razão 
de sua licença maternidade. Célio quer conversar com os membros para saber quem fará esta 
substituição, por 6 meses. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador Célio encerrou a 
reunião às 15h20. Agradeceu ao moderador Reinaldo Sarto e a presença de todos. Eu, Brígida de 
Fátima Batista Gomes, secretária designada, lavrei a presente ata que será lida, discutida e 
aprovada por todos os participantes. 


