COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
04/2016
Aos quatro dias do mês de julho de 2016, às oito horas e trinta minutos reuniram-se na Sala dos
Conselhos Municipais, situada na Rua Claudio Manoel, 381, em Vera Cruz, para reunião ordinária
da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST tendo os seguintes membros
participantes: Cristian Wagner, Airton Romeu Mueller, Jaqueline Thier Muller, Janaina C. L. da
Cunha, Luiz Henrique Dreyer, e também contou com a participação da representante Adriana
Almeida do CEREST/Vales. O coordenador da CIST, Cristian Wagner, saudou os presentes e na
sequencia solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Foi lida e feita correção da ata 03/2016,
onde constava o nome de um dos membros da comissão que não estava presente (Janaina C. L. da
Cunha). Feita correção prosseguiu a leitura da ata a qual após foi aprovada pelos presentes. Passou a
palavra a Jaqueline que fez uma explanação do folder. Adriana (representante do CEREST)
solicitou que fosse repassado ao CEREST o material para ser compartilhado com a equipe, sugeriu
também a colocação do logo do SUS. Outra sugestão feita, pelo coordenador, refere-se à colocação
dos nomes dos integrantes da comissão no folder. Durante a análise do folder, Adriana faz uma
importante colocação. Boa parte dos pacientes que fazem fisioterapia no CEREST são provenientes
de Vera Cruz, e que a equipe orienta os pacientes a participarem do conselho municipal de saúde.
Também faz um desabafo referente situação do CEREST, frente à crise que o estado esta passando
recursos em atrasos, cancelamentos de alguns eventos, e que o recurso financeiro esta sendo usado
para pagamento da folha. Janaina faz convite a representante do CEREST, para participarem do
evento marcado para dia 22 de dezembro, alusivo a um ano de atividades do ESF Vila Progresso.
Adriana ficou de ver com sua equipe e dar retorno. Luiz faz algumas sugestões referentes aos
gráficos do folder, colocação de alguns telefones de contato. Jaqueline fica responsável pelas
alterações e relata que serão feitos 5000 folders, que serão entregues em eventos e que dia 27 de
julho é o dia nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Airton relata que dia 27 de julho
haverá uma reunião na Câmara de vereadores às 14 horas, com representantes do conselho
municipal de agropecuária, e convida Jaqueline para participar e divulgar o folder. Ela relata que irá
participar e foi sugerida a mesma que se confeccionasse mais 5000 folders. Sugerido também a
criação de um e-mail para a CIST. Foi agendada a próxima reunião para dia 01 de agosto de 2016,
às oito horas e trinta minutos, na sala dos conselhos. Sem mais nada a tratar o coordenador Cristian,
encerrou a reunião e para o momento, eu, membro integrante da comissão, lavro a presente ata que
após aprovada será assinada por mim, pelo presidente e demais membros da comissão. Vera Cruz,
04 de julho de 2016.

