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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 13/09/2021 

Ata da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
de Varginha (CISTT), realizada no dia 13 de setembro de 2021, com início às 14h, por 
videoconferência, no aplicativo “Google Meet”, devido ao cenário de pandemia e em 
cumprimento a Resolução Nº 006/2020. Membros presentes: Adrian Nogueira Bueno (Associação 
Médica de Varginha/ AMV), Ana Márcia Rodrigues da Silva (Universidade Federal de 
Alfenas/UNIFAL), Brígida de Fátima Batista Gomes (secretária designada e membro do Conselho 
Municipal de Saúde/CMSV), Catherine Bueno Dominguete (Depto. de Psicologia/Universidade de 
Alfenas/UNIFENAS), Célio Ferreira (coordenador e membro do CMSV), Christiane Navarra Frogeri 
Pimenta (Psicologia/UNIFENAS), José Ronaldo Clemente (Sindicato dos Trabalhadores em 
Telecomunicações de Minas Gerais/SINTTEL-MG), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Vigilância 
Sanitária/Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional de 
Trabalho/GER), Letícia Moura Passos Soares (Ministério Público do Trabalho/MPT), Marina Ribeiro 
Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT), Oscar Gabriel (SINTTEL-MG), 
Reinaldo Sarto (Grupo Educacional/UNIS), Rosane Alves Pereira (Secretaria Municipal de 
Saúde/SEMUS) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL). 
Ausências justificadas: Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV), Melina de Souza Fiorini e 
Schulze (MPT) e Valdene Rodrigues Amâncio (CMSV). Convidado: Antônio Amorim de Carvalho 
(Central Única dos Trabalhadores/CUT/Sinttel-MG). Pauta:  01) Repasse da reunião da comissão 
de elaboração de pesquisa, realizada no dia 16/08/2021; 02) Explanação: “Covid-19 Como Uma 
Doença Relacionada ao Trabalho”, com Vanessa e Ana Márcia; 03) Ofício CISTT/CMSV Nº 
013/2021, expedido à Vigilância Epidemiológica e 04) Assuntos Gerais. O coordenador Célio 
recorda os trabalhos desenvolvidos com a Comissão Especial Covid-19 e a viabilidade em poder 
encerrar suas atividades, haja vista que o objetivo fora alcançado e que a pandemia encontra-se 
estabilizada. Leandro concorda que o papel da Comissão Especial pode se dar por encerrada, 
devendo seguir outros horizontes. Célio propõe aos membros melhorar a comunicação no 
aplicativo “WhatsApp”, ferramenta esta de extrema importância no desenvolvimento das 
atividades da CISTT, comissão pertencente ao Conselho Municipal de Saúde de Varginha. 01)  Célio 
informa que Hudson elaborou um relatório da reunião. Vanessa explana que durante a reunião da 
comissão referente a pesquisa sobre os trabalhadores de Varginha, foram debatidas algumas 
propostas; Reinaldo sugeriu um setor para mapear, através da pesquisa, e após esse plano, 
ampliar para outros assuntos diversos da pandemia, como por exemplo, sobre acidentes de 
trabalho. Rosane pediu para justificar sua ausência na reunião, em razão de ter outro 
compromisso naquela data, devido ter sido alterada. Vanessa sugere a participação dos membros 
da CISTT da Vigilância Sanitária para complementar informação de dados da pandemia na cidade. 
Karolina explica que o registro e acompanhamento da Covid-19 se deu através das fichas de 
notificação epidemiológica. E no que tange aos locais de trabalho, houve uma falha a nível 
nacional para realizar esse levantamento, devido a não obrigatoriedade do preenchimento dos 
campos de local do trabalho e CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), presentes nessas 
fichas. 02) Célio cita a matéria proposta no “WhatsApp”. Vanessa esclarece que participa de um 
grupo que visa a reforma trabalhista. Postaram essa pesquisa para auxiliar o trabalho daquele 
grupo. A intenção foi auxiliar na pesquisa da CISTT. Ana Márcia relata a ética dessa pesquisa e faz 



apontamentos a serem seguidos pela CISTT, em sua elaboração. Célio sugere marcar uma data 
para reunião sobre o assunto e solicita colaboração no grupo. 03) Célio informa o envio do Ofício 
Nº 013/2021, via protocolo, solicitando informações da Vigilância Epidemiológica. 04) O 
coordenador da CISTT discursa sobre o levantamento proposto para o Plano Municipal de Saúde 
(PMS). Na última reunião, houve uma proposta que foi encaminhada ao Conselho Municipal de 
Saúde de Varginha, referente a Vigilância em Saúde do Trabalhador, portanto, solicita aos 
membros da CISTT a sugestão de mais propostas. Posteriormente será repostado o Plano 
Municipal de Saúde, para apreciação com as novas propostas dos membros. Relata ainda que foi 
criada a “Comissão em Saúde Mental” no CMSV – equipe que também está  empenhada em 
sugerir propostas ao PMS. Nada mais havendo a ser tratado, Célio encerrou a reunião às 14h57, 
agradecendo ao moderador Reinaldo 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 
participantes. 


