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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CISTT – 11/01/2021 

Ata da Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de 

Varginha (CISTT), realizada no dia 11 de janeiro de 2021, com início às 14h32. Ocorreu de forma 

on-line, em videoconferência no aplicativo Google Meet, diante do cenário de pandemia e em 

atenção à Resolução nº 06/2020. Membros presentes: Brígida de Fátima Batista Gomes (vice-

coordenadora da CISTT), Célio Ferreira (coordenador da CISTT), Claudio Miranda Souza (Conselho 

Municipal de Saúde de Varginha – CMSV), Helen Márcia de Souza (CMSV), Hudson Lebourg 

Vasconcelos Batista (CMSV), José Ronaldo Clemente (Sindicato dos Trabalhadores em 

Telecomunicações – SINTTEL MG), Karolina Vitorelli D. L. Fagundes (autoridade sanitária – Saúde 

do Trabalhador), Leandro Costa Marinho (Gerência Regional de Trabalho - GRT), Melina de Souza 

Fiorini e Schulze (Ministério Público do Trabalho - MPT), Oscar Gabriel (SINTTEL MG), Reinaldo 

Sarto (Grupo Educacional UNIS) e Vanessa Tavares de Jesus Dias (Universidade Federal de Alfenas 

– UNIFAL). Registra-se a presença de: Antônio Amorim de Carvalho (convidado – Central Única 

dos Trabalhadores/CUT e do SINTTEL MG). Ausência justificada: Letícia Moura Passos Soares 

(MPT). Pauta: 01) Leitura da ata anterior; 02) Recomposição da CISTT 2021; 03) Plano Anual de 

Trabalho da CISTT/2021 e 04) Assuntos gerais. A reunião inicia com o membro Hudson Lebourg 

informando que o coordenador Célio Ferreira está com problemas técnicos com o áudio do 

notebook que o impediu de estar online na reunião, mas que, porém, está repassando 

informações pelo aplicativo WhatsApp. Hudson relata sobre a recomposição da CISTT - item 02 da 

pauta. Célio informa que enviou convites a várias instituições dentre elas, UNIFAL, UNIFENAS 

(Departamento de Psicologia), SINTTEL, e ofício à SEMUS (Secretaria Municipal de Saúde), 

solicitando a efetivação da enfermeira Karolina Venturelli na CISTT e ao Conselho Municipal de 

Saúde, na substituição de dois conselheiros, em decorrência de ausência nas reuniões, sem 

apresentação de justificativas. Célio também demonstrou preocupação com algumas entidades 

ausentes como Sintramomeg (Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em 

Geral), Sindicato Rural, ACIV (Associação Comercial e Industrial) e SEHAD (Secretaria Municipal de 

Habitação e Desenvolvimento Social), que deverão ser desligadas, bem como os membros do 

Conselho Municipal de Saúde que deverão ser substituídos. Antônio Amorim neste momento 

informa que formalizou a indicação dos representantes do SINTTEL, Oscar (titular) e José Ronaldo 

(suplemente), e que o Sr. Antônio Amorim continuará como observador. Quanto ao item 03 da 

pauta, Célio repassa a Hudson que o Plano Anual de Trabalho da CISTT de 2020 não foi possível 

realizá-lo em sua totalidade (Seminário), devido à pandemia da Covid-19. Claudio solicita a 

mobilização dos membros da CISTT que conheçam os vereadores sobre a votação para uso 

obrigatório de máscara no município, haja vista, sua preocupação com a taxa de ocupação dos 

leitos da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), que estão entre 80 a 100%, uma vez que alguns 

vereadores ainda estão reticentes a aprovação dessa lei. A reunião da Câmara Municipal será na 



próxima quarta-feira, dia 13 (extraordinária), para discussão. Claudio está à disposição dos 

membros caso tenham dúvidas e esclarecimentos quanto à matéria. Claudio relata também sobre 

a restrição de horários em estabelecimentos, como bares, em razão de alta incidência de 

contaminação entre os jovens. Dada à ausência do coordenador Célio, não foi realizada a leitura 

da ata da reunião anterior. Entretanto, a nova membro Vanessa, representante da UNIFAL, declara 

que estava na esperança da leitura para se interar melhor sobre as ações desenvolvidas e 

entender seu papel como membro da CISTT. Vanessa informa ser a membro titular e a professora 

Ana Márcia Rodrigues sua suplente. A secretária designada Brígida pergunta se há novos membros 

presentes na reunião, vez essa que José Ronaldo se apresenta como representante suplente da 

SINTTEL e comunga das mesmas observações de Vanessa, no que tange a explanação sobre a 

CISTT. Antônio Amorim informa que o Sr. Oscar será o titular representante da SINTTEL. Brígida 

explica que o coordenador da CISTT é Célio. Nesse momento, a Dra. Melina se dispõe a informar 

aos novos membros sobre o que é a CISTT, sua finalidade desde a criação no ano de 2019 e suas 

ações em 2020 e, também, sobre a Comissão Especial Covid-19. Hudson também realiza uma 

explanação sobre sua participação no Seminário Estadual da CISTT - realizado em Belo Horizonte 

no início do ano de 2020 e sobre o CEREST no Estado, deixando explícita sua importância. Claudio 

também explana sobre o Conselho Municipal de Saúde e a CISTT. Solicita nova tentativa de convite 

à ACIV e SINDVAR (Sindicato do Comércio Varejista de Varginha). Reforça ainda que as atas da 

CISTT e do Conselho Municipal de Saúde estão publicadas no website do Conselho, para pesquisa. 

Nada mais havendo a ser tratado, o membro Hudson Lebourg encerrou a reunião às 15h27, 

agradecendo ao moderador Reinaldo e a presença de todos. E eu, Brígida de Fátima Batista 

Gomes, secretária designada, lavrei a presente ata que será lida, discutida e aprovada por todos 

participantes. 


