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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 14/03/2022 

Ata da 14ª da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora de Varginha/MG (CISTT), realizada no dia 14 de março de 2022, por 
videoconferência no aplicativo “Google Meet”, diante do cenário de pandemia e, em atenção à 
Resolução CMSV Nº 006/2020. A reunião teve início às 14h15. Membros presentes: Ana Márcia 
Rodrigues da Silva (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL), Chaterine Bueno Dominguete 
(Depto. de Psicologia/Unifenas), Célio Ferreira (coordenador da CISTT/CMSV), Christiane Navarra 
Frogeri Pimenta (Depto. de Pisocologia/Unifenas), Hudson Lebourg Vasconcelos Batista (CMSV), 
Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (Vigilância Sanitária/VISA/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), Melina de Souza Fiorini e Schulze (Ministério Público do Trabalho/MPT), 
Reinaldo Sarto (Grupo Educacional UNIS) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (UNIFAL). Convidados: 
Antônio Pádua Aguiar (coordenador CISTT-MG) e Antônio Amorim de Carvalho (Central Única dos 
Trabalhadores/CUT/Sinttel-MG). Ausências justificadas: Brígida de Fátima Batista Gomes 
(secretária designada/CISTT e membro do Conselho Municipal de Saúde/CMSV) por licença 
maternidade e Rosane Alves Pereira (Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS), por licença para 
tratamento de saúde da filha. Célio, Presidente da Comissão, dá boas-vindas a todos e dá início à 
reunião. 01) Aprovação da ata da Reunião Ordinária da CISTT do mês de janeiro/2022: pergunta 
se todos aprovam e, diante dos presentes, não há objeções. 02) Informe sobre a 2ª Conferência 
Municipal de Saúde Mental: Hudson dá um resumo, colocando que foi feita a conferência em dois 
dias. Dia 20/02/2022 – de 9h às 17h e dia 24/02/2022 – de 8h às 12h. Foram eleitos 8 delegados, 4 
do segmento dos Usuários e 4 do segmento dos Trabalhadores de Saúde – estes sendo dois 
Gestores e dois Trabalhadores em geral. Para eleição dos delegados serão eleitos 8 nomes, sendo, 
4 Usuários, 2 Trabalhadores e 2 do segmento dos Gestores. Inverte-se a ordem da eleição de 
delegados e depois a continuação da votação das propostas. Propostas de delegados dos CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial) – Usuários: Andrei, Maria de Fátima, Maria do Carmo e Helena. 
Suplente: Antônio e Potiva Vieira. Para os Trabalhadores: Alexandra, Luciamar e Jaqueline. Cada 
uma faz os seus discursos para votação das duas delegadas. Lucimar com 4 votos, Jacqueline com 
10 votos e Alexandra com 21 votos. Do segmento dos Gestores ficaram: Anderson de Souza e 
Rosana M.P. Frota. Ficam como suplentes: Michel e Yara. 03) Pesquisa UNIFAL/CISTT: Vanessa dá 
uma alteração da proposta, incorporando todos os trabalhadores, formais e não informais, em 
relação à saúde. Explica que a Universidade Federal de Alfenas lançou um edital extensionista de 
bolsas para alunos. Conta com a participação destes. Coloca que tem até o dia 04/04 para o 
término da edição do questionário. Pergunta se pode contar com a colaboração de todos, para 
responder o questionário, como já tem alguns trabalhadores. Explica sobre o “termo de parceria”, 
ao qual Célio terá que assinar e escanear. Aborda que precisa de 10 a 15 pessoas para teste do 
questionário, para que respondam e que se possa encontrar com elas, para verificação do 
questionário definitivo. Diz que se dedicou em janeiro, por este trabalho, abordando que se for 
necessária a modificação, como membro da CISTT, diz que esta Comissão estará sendo assistida da 
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mesma forma. Ficam as sugestões até o dia 23/03/22 e o envio de e-mails para responder a 
pesquisa até, no máximo, dia 04/04/2022. Delimitação territorial – Varginha (MG). 04) 
Recomendação CISTT – máscara PFF2 (SESMT/Prefeitura): Célio coloca sobre a questão sugerida 
por Marina, mas, devido ao Decreto 10.899/2022 que libera o uso de máscaras, não seria viável no 
momento esta discussão. Leandro e Melina concordam com a questão. Marina apenas pergunta 
se poderia se adotar a medida para os grupos de riscos. Célio responde que ponderará ao CMSV 
para que seja analisada a questão. Melina acredita que neste momento, realmente não há 
necessidade. 05) Formação: coordenação estadual da CISTT. Ações de Vigilância em Saúde 
doTrabalhador e da Trabalhadora no Estado de Minas Gerais (VAPT) – Eleonora Assunção Morad 
Arantes (SES/MG). Célio diz que houve uma reunião com o Sr. Antônio Pádua - coordenador da 
CISTT estadual (CISTT-MG) e obteve informações com a representante estadual, Sra. Eleonora, 
para realização de curso. Este curso estará disponível para agendamento dias 21 ou 28 do mês de 
março. Sendo assim, a  reunião de formação foi votada e o dia escolhido 28/03/2022, de forma 
on-line. Diz que ainda irá compartilhar a Resolução CMSV Nº 005/2019 que instituiu a CISTT, no 
grupo de “WhatsApp”. Não havendo nada mais a ser tratado, Célio dá por encerrada a reunião, às 
15h24. Eu, Hudson Lebourg Vasconcelos Batista, secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que será 
lida, discutida e aprovada por todos participantes 


