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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 08/11/2021 

Ata da 11ª da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora de Varginha (CISTT), realizada no dia 8 de novembro de 2021 por videoconferência 
no aplicativo “Google Meet”, diante do cenário de pandemia, em atenção à Resolução CMSV Nº 
006/2020. Deu-se início às 14h23. Membros presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes 
(secretária designada e membro do CMSV), Catherine Bueno Dominguete 
(Psicologia/Universidade José do Rosário Vellano/Campus Varginha/UNIFENAS), Célio Ferreira 
(coordenador da CISTT e membro do Conselho Municipal de Saúde/CMSV), Christiane Navarra 
Frogeri Pimenta (UNIFENAS), Cláudio Miranda Souza (presidente/CMSV), Hudson Lebourg 
Vasconcelos Batista (CMSV), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional de Trabalho/GER), Marina 
Ribeiro Magalhães (Setor de Segurança e Medicina do Trabalho/SESMT) e Reinaldo Sarto (Grupo 
Educacional/UNIS MG). Ausências justificadas: Ana Márcia Rodrigues da Silva (UNIFAL), Letícia 
Moura Passos Soares (Ministério Público do Trabalho/MPT), Melina de Souza Fiorini e Schulze 
(MPT) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL). Pauta:  01) 
Convite para o seminário internacional “Proteger O Trabalhador e a Trabalhadora é Proteger o 
Brasil” (online), ministrado por Jacildo Siqueira Pinto [Coordenador da CISTT no Conselho Nacional 
de Saúde], que será realizado nos dias 15 a 17 de novembro de 2021; 02) 2ª Plenária Municipal de 
Saúde - elaboração do Plano Municipal de Saúde para 2022/ 2025; 03) Pesquisa Científica 
UNIFAL/CISTT e 04) Assuntos gerais. Célio relata da parceria UNIFAL e CISTT na elaboração da 
pesquisa sobre a saúde - óbitos do trabalhador e da trabalhadora em tempo de pandemia, porém, 
com as ausências justificadas dos membros Vanessa e Ana Márcia (UNIFAL) - que estão a frente 
dessa pesquisa, não será possível o repasse aos demais membros sobre o andamento desta, sendo 
cancelado o item 03 da pauta e transferido para a próxima reunião. 01) O coordenador Célio 
convida os membros da CISTT a participarem do Seminário Internacional para crescimento da 
nossa Comissão. Em breve será repassado mais detalhes sobre o evento através de email e grupo 
no aplicativo “WhatsApp”. Justifica que Hudson finalizará a ata da reunião do mês de 
outubro/2021, que será repassada aos membros da CISTT, para apreciação. 02) Reforça sobre a 2ª 
Plenária Municipal para elaboração do Plano Municipal de Saúde de 2022/ 2025, citando sua 
importância. Neste momento, solicita ao presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, 
para discorrer sobre o tema. Cláudio informa que a 2ª Plenária acontecerá no dia 25 de novembro 
de 2021, às 14h para discussão do Plano Municipal de Saúde. Será repassado a esta Comissão as 
atas para entendimento dos membros. Explica que os planos já foram encaminhados aos grupos, 
sendo um processo de entendimento de onde estamos e para onde vamos chegar, no que tange o 
Plano Municipal para 2022/ 2025. Informa da votação que acontecerá na Reunião Plenária 
Ordinária do CMSV no dia 16 de novembro de 2021, a partir das 18h30; do Plano da Vigilância da 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e da Vigilância Sanitária, sobre o enfrentamento da 
dengue. Reforça a importância dos membros da CISTT em participar desta plenária. Célio 
manifesta preocupação de poucos membros estarem participando da reunião da CISTT de hoje, 
embora tenha enviado convite antecipadamente por email no grupo do aplicativo  “WhatsApp” e 
informa que enviará convocação aos membros para participarem da Reunião Plenária do CMSV, 
dia 16/11/2021. Cláudio intensifica a importância da participação dos membros da CISTT, uma vez 
que esta Comissão realizou sugestões ao Plano Municipal de Saúde, na questão de Vigilância da 



Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador Célio 
encerrou a reunião às 14h37, agradecendo ao moderador Reinaldo, pelos trabalhos e a presença 
de todos. Eu, Brígida de Fátima Batista Gomes, na função de secretária designada, lavrei a 
presente ata que será lida, discutida e aprovada por todos participantes. 


