
ATA DA 32  SESSÃO PLENÁRIA EM 2017 DOS MEMBROS DO FÓRUM 
DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO DO ESTADO DE GOIÁS 

Aos 26 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete (26/10/2017), às 
14h3Omin, na sala de reuniões do Gabinete do Procurador-Chefe da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 18  Região, localizada na Avenida T-63, n°. 1680, esquina com 
a Rua C-253, 1° Andar — Setor Nova Suíça, nesta Capital, teve início a r Sessão Plenária 
dos membros do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, no ano de 
2017, sob a direção do Coordenador-Geral, Dr. Tiago Ranieri de Oliveira, representante 
do Ministério Público do Trabalho em Goiás, na qual estiveram presentes os 
representantes dos demais órgãos/entidades: 

1 — Colégio Sena Aires- (Amador Carlos dos Santos Júnior); 
2 — Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador — antigo Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador/CEREST (Walkiria Jorge Magalhães); 
3 — Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário nos 
Estados de Goiás e Tocantins — FETICOM (Manoel Gaspar de Souza); 
4 — Tribunal Regional do Trabalho da 18° Região — TRT/18° (Desembargador Welington 
Luís Peixoto); 
5 — Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado de Goiás — ADEMIGO 
(Wesley de Andrade Gaivão); 
6 — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás — 
CREA/G0 (Regina Lúcia de Deus); 
7 - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação dos Estados de Goiás e 
Tocantins (Ana Maria da Costa e Silva); 
8 — Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás (Valéria Pelá); 
9 — Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Jocelino Antônio Laranjeiras Neto); 
10 — Federação dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação. (Ana Maria da Costa e 
Silva) 
11- Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás ( Wanderlino Teixeira de Carvalho) 
12 — Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Goiás — SINTESGO 
(Edi Brito da Silva). 

O Coordenador-Geral, Tiago Ranieri de Oliveira, iniciou a reunião cumprimentando a 
todos. 

Para a presente sessão, foram pautados os seguintes assuntos: 

1 - Apresentação do Coordenador Geral Tiago Ranieri de Oliveira; 
2 - Apresentação do evento do SESMET, que ocorrerá em 27/11/2017; 
3 — Falar sobre a coletânea do 7° Cismit; 
4 — Falar sobre a substituição do membro do Sena Aires para Agência; 

Item 1 - o Coordenador Geral se apresentou, bem como os demais presentes; 
seus objetivos de sua coordenação, tendo como princípio a mudança de foco d 
conscientização da população em eventos, bem como fomentar e fiscalizar 
públicas, no intuito de trazer efetividade dos objetivos traçados, ou seja, implantar 



com estratégias; bem como, estabelecer um plano para trazer de volta as entidades 
integrantes do FSST; quer criar, também, um espaço de discussão para levar às 
autoridades novos planejamento de ações; quer fazer uma interlocução entre as 
coordenações temáticas do MPT; em seguida, apresentou uma ferramenta do MPT 
denominada Observatório SST, no qual apresenta dados estatísticos relacionados ao meio 
ambiente do trabalho, mas que pode ser importantíssima para embasar ações do FSST; 
outro ponto levantado foi sobre a necessidade do FSST discutir pontos da reforma 
trabalhista que impactarão diretamente na saúde do trabalhador; propôs a criação do 
planejamento estratégico para o ano de 2018; ou seja, o FSST, bem como seus 
componentes, necessitam criar resultados úteis à sociedade; posteriormente, o 
Desembargador Welington pediu a palavra e apresentou dados sobre novas patologias 
decorrentes da imensidão de informações que recebemos diariamente; propôs a criação de 
um observatório regional de dados dos casos de adoecimentos relacionados à saúde 
mental do trabalhador; o representante das indústrias da construção civil, Sr. Wesley de 
Andrade, disse sobre problemas enfrentados pelo ramo da Construção Civil relacionados 
às exigências legais para contratação de pessoas com deficiência; por fim, o Coordenador 
disse que quer apresentar e discutir as ideias acima e levá-las à Plenária, ainda esse ano; a 
Dra. Valéria, representante do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, sugeriu 
que fosse observado como possível ação do FSST a verificação da desigualdade de 
concessão de adicional de insalubridade entre servidores públicos municipais, que muitas 
vezes desempenham o trabalho no mesmo ambiente laboral; 

- Item 2 da pauta: o Sr. Amador pediu a palavra e apresentou os eventos que FSST faz 
anualmente; dentre eles, o evento do SESMT, que será em 27/11/2017; falou da 
possibilidade, ou não, da gratuidade do evento, considerando os custos para sua 
preparação; apresentou os itens necessários na organização do evento, dentre eles há 
necessidade de se fazer folder, gastos com mídia, dentre outros; após, ele falou sobre 
como, normalmente, é a formatação/programação do evento, inclusive quem são os 
profissionais envolvidos na organização; bem como, também falou que o evento será no 
auditório da PUC; o Desembargador Welington pediu a palavra, disponibilizando o 
auditório do Tribunal Regional do Trabalho para o evento, caso dê errado a utilização do 
auditório da PUC; também descartou-se o auditório da ASMEGO, em decorrência do 
perfil do público do evento, no qual muitos utilizam transporte público para se 
locomoverem; 

- Item 3 da pauta: a representante do IGT pediu a palavra e falou sobre seu trabalho na 
formação da coletânea do 7° Cismit; foi-lhe perguntado sobre o valor total da coletânea, 
mas ela não tem no momento, comprometendo-se a apresentar em momento oportuno; 

Item 4 da pauta: o Sr. Amador explicou a mudança da instituição da qual irá represe r, 
também falou da importância de se oficiar o Colégio Sena Aires para que e e se 
manifeste em apresentar um substituto para continuar participando das ativida es do 
FSST; logo em seguida, o Representante da Assembleia Legislativa do Estado d Goiás 
falou dos trabalhos desenvolvidos pela sua instituição relativamente sobre úde e 
segurança no trabalho; e foi-lhe dito da importância da participação da Ass mbleia 
Legislativa no FSST, principalmente na possibilidade de levar questões aqui d batidas 
para o ambiente parlamentar; 



O Coordenador disse, por fim, que será encaminhada a ata desta reunião por e-mail, e 

também será entregue, no fim da presente reunião, o Regimento Interno do FSST. 

Por fim, fez os seguintes encaminhamentos para a próxima reunião: 

a) Agendamento de reunião com atores estratégicos e ausentes nas reuniões do 

FSST, bem como encaminhamento de Oficio para outros integrantes; 

b) Elaboração de proposta de ações estratégicas para 2018, a partir de análise do 

Observatório de Saúde e Segurança, das ações estratégicas da CODEMAT, bem 

como das ações programadas do Programa Trabalho Seguro. Considerando, 

ainda, os apontamentos feitos pelos integrantes do FSST nesta reunião; 

c) Agendamento da reunião da Coordenação Executiva para o dia 20/11/2017, às 

13:30h; 

d) Agendamento da Assembleia Pie 	para o dia 06/12/2017, às 14:30h. 

Nada mais havendo a tratar, às 16 h 
Sessão Plenária do Fórum de Saúd 
da qual foi lavrada a presente ata, 
pelo Coordenador-geral, Tiago 
representantes de Órgãos e entidade 
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minutos, procedeu-se o encerramento da 3a  
ça no Trabalho do Estado de Goiás-2017, 
ovada em sessão próxima, segue assinada 

e Oliveira, acompanhada da lista dos 
s. 

Tiago Ranie de Oliveira 
Coordena or-Geral 

Tiago Ranled de Oliveira 
Procurador-Chefe 
PRT-18P Região 
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