COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
16/2017
Aos sete dias do mês de agosto 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, Luiz Henrique Dreyer suplente de Airton Romeu
Mueller, Jaqueline Thier Muller 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, Jaqueline apresentou
o andamento da confecção do calendário onde o Luiz sugeriu em incluir a questão do meio
ambiente quanto o descarte correto das embalagens, ficando em ser incluído no textos dos messes
onde se tratará sobre as intoxicações e a dengue. Também o texto sobre o CMS e a CIST deverá ser
elaborado, constando o que é, a importância da participação da comunidade. Prosseguindo então
ficou que a CIST não precisa mais dar andamento sobre a Conferência Municipal de Vigilância em
Saúde, pois o CMS revogou a realização da mesma. Na sequência Jaqueline trouxe a questão do
Plano Municipal de Saúde, onde se deve incluir a questão do serviço de fisioterapia como
tratamento efetivo e continuado para os casos de atendimento do trabalhador, tendo como base o
projeto elaborado em 2015. Foi agendada a próxima reunião para dia 04 de setembro 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, 07 de agosto de 2017.

