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Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às oito horas reuniram-se na Sala dos 

Conselhos Municipais, situada na Av. Nestor Frederico Henn,1645, em Vera Cruz, para reunião 

ordinária da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST tendo os seguintes membros 

participantes: Erich Schneider de Oliveira, Airton Romeu Mueller, Jaqueline Mueller e Jorne Silvio 

Petry e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos. Erich, o presidente, saudou os presentes e na 

sequencia solicitou a leitura da ata da reunião anterior.  Foi lida a ata a qual foi aprovada pelos 

presentes por unanimidade. Prosseguindo, organizou-se a distribuição dos calendários e a 

divulgação da ação. Os calendários serão distribuídos da seguinte forma: Jaqueline irá repassar 50 

calendários a cada uma das vinte agentes de saúde do interior e aos serviços/setores da saúde, bem 

como a EMATER para distribuir nos grupos onde não há agente de saúde; Airton levará  50 para os 

integrantes da COOPERVEC e 50 para o STR-Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Erich levará 

para os feirantes rurais e para os conselheiros do CMS; Iris distribuirá aos conselheiros na reunião 

do COMDER e Jorne levará para a SMDRMA. Será feito uma matéria no jornal e o Presidente 

entregará um exemplar para o prefeito municipal. Jaqueline relatou que depois da reunião com a 

Enfermeira do HVC falando da importância das notificações, acabou recendo várias neste ultimo 

mês. Foi relatado a questão dos morcegos, pois um usuário foi mordido por um durante o trabalho, 

dentro da zona urbana. Romeu relatou que tem dois focos de morcegos um na região do norte e 

outro no sul, ambos são hematófagos, sendo assim Erich achou de ir conversar com a Inspetoria 

Veterinária sobre a questão. Jorne relatou o que a vigilância já fez sobre a questão. Foi agendada a 

próxima reunião para dia 4 de dezembro de 2017, às oito horas, na Sala dos Conselhos. Sem mais 

nada a tratar, encerrou-se a reunião e para o momento, eu, Iris, da sala dos Conselhos, lavro a 

presente ata que após aprovada será assinada por mim, pelo presidente e demais membros da 

comissão. Vera Cruz, 06 de novembro de 2017.  

 


