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Ata de Reunião CISTT/ Santos 19/07/2022 
 

A reunião teve início às 10h26m do dia 19 de Julho de 2022, na Sede do Conselho 
Municipal de Saúde de Santos - CMSS, sito a Avenida Conselheiro Nébias nº 267, 
secretariada por Janaína Silva do Nascimento e com a presenças de: José Maria Felix 
(Coordenador da CISTT);  Arthur José de Farias e Souza (CEREST/Santos); Janaína Silva 
do Nascimento (CEREST/Santos); André Luiz de França Souza (Complexo Hospitalar Zona 
Noroeste); Silas da Silva (CISTT – Suplente); Claudio Marcio Silva (CISTT); Carlos Alfredo 
Ferreira (CISTT – Suplente) e José Ricardo Felix Barros (CISTT). Os senhores Gil Emerson 
Lima Aguiar e José Ivo dos Santos justificaram sua ausência na reunião. A reunião foi 
iniciada com a palavra do Coordenador da CISTT, Sr. José Maria Félix. Logo após, o Sr. 
Silas pediu um minuto de silêncio em respeito a mãe da Chefe do Departamento de 
Vigilância em Saúde, Sr.ª Ana Paula Nunes Viveiros Valeiras, falecida na semana. Foi 
perguntado aos presentes se havia a necessidade da leitura da Ata anterior e diante da 
negativa prosseguiu a reunião. A Sra. Janaina da SEVREST pediu a palavra para dar 
devolutivas referentes aos assuntos tratados na Ata anterior, sendo: processo para 
aquisição da placa está em fase de análise de minuta; reforma da unidade em posse da 
Sup. Zoi; processo para aquisição do Audiômetro em fase de minuta também; Sr. Silas e 
Sra. Janaina falaram do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) enviado pelo 
Ministério Público do Trabalho nos doando o equipamento de Audiometria.  O assunto 
da pauta abordado nesta reunião será o evento do dia 27/07/2022 “Dia Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho”. O Sr. Silas e Sr. Félix novamente frisaram a 
necessidade de investir nas CIPAS pois devido ao enfraquecimento dos Sindicatos, a 
questão de acidentes de trabalho tem sido um assunto ainda mais frequente. Informado 
que a Geo. Terminais toda semana faz uma CAT sobre uma nova ocorrência e o 
trabalhador cada vez é colocado em risco.  A Sra. Janaina falou sobre o Palestrante 
convidado, o professor René Mendes, conceituado profissional especialista em Saúde 
Pública e Medicina do Trabalho que fará a palestra principal. O Sr. Arthur também 
solicitou a possibilidade de ajuda do Conselho em um lanche a ser servido no evento, 
que acontecerá das 8:30 às 12:00 horas. O Sindicato dará o café, leite, descartáveis e 
toda a estrutura necessária e o Departamento não conseguirá fornecer nada conforme 
tínhamos pensado, devido ao pouco tempo que tivemos para organizar. O Sr. Félix 
informou que tentará ajudar no fornecimento de lanches, pois já se comprometeu em 
ajudar no Evento da 9º Ação da Cidadania em Defesa do SUS a ser realizado na Policlínica 
do Piratininga no dia 28/07/2022 que o CMSS está organizando. O Sr. Silas falou sobre 
essa ação, a intenção da mesma de divulgar e fortalecer os serviços oferecidos pelo SUS, 
pediu a participação do Sevrest no evento e falou ainda que tinha conseguido várias 
cestas básicas, com o objetivo de fazer com que os moradores comparecessem no dia e 
permanecessem até o final.  Foi pedido então a leitura oficial dos convites para os 
eventos dos dias 27 e 28. A Sra. Janaina por sua vez, ainda fazendo alusão à Ata anterior, 
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disse que tinha enviado um Oficio ao SIEDI – Secretária de Infra Estrutura, solicitando 
uma lista com as obras em andamento na cidade, para o início do Programa de Obras, 
fiscalização preventiva pelo Sevrest. Foi levantado ainda a possibilidade por todos os 
integrantes presentes, de fazermos um Projeto Lei, para que toda obra que chegue para 
autorização, já tenha como obrigatório, a inspeção do setor da Saúde do Trabalhador. 
Ficou ainda acertado que nas próximas reuniões já teríamos algumas programações 
para o ano de 2023, sendo que essa data de 27/07 seria então incluída no calendário 
anual do Sevrest. A Sra. Janaina informou ainda as ações programadas para o “Agosto 
Dourado” sobre o mês da amamentação, que inclui uma palestra no SESC Santos dia 
07/08/2022 às 14 horas com o tema “Mulher trabalhadora que Amamenta” e a 
possibilidade de outras ações do mesmo tema em comemoração ao mês de agosto. As 
ações seriam em Sindicatos, com predominância feminina, sendo o público alvo 
mulheres grávidas ou que tenham voltado de licença maternidade. Contato já feito com 
o SIEMACO, restando apenas fechar a data. O Sr. Félix também pediu essa ação no 
Sindicato do Trabalhadores em Condomínios, visto o grande número de mulheres; o Sr. 
Félix pediu para contatar a Prodesan e o Sr. André Luiz do Complexo Hospitalar da Zona 
Noroeste mostrou interesse em fazer essa palestra no hospital, devido ao mesmo 
motivo. Foi informado também a data de 26/07 para uma reunião para acerto da 
demanda, na Rua Júlio Conceição nº 238 às 20:30 horas, após plenária do CMSS.  Fica a 
próxima reunião da CISTT marcada para dia 16/08/202, conforme calendário já definido. 
Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada as 11h42min, sendo a presente ata elaborada 
por Janaina Silva do Nascimento e assinada por todos os presentes. 
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