COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
11/2017
Aos seis dias do mês de março 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: Cristian Wagner e sua suplente Iris Lenz Ziani, Luiz Henrique Dreyer suplente de
Airton Romeu Mueller, Jaqueline Thier Muller e Fabiana Boroswky suplente Janaina Cristina
Ludtjohann da Cunha. Cristian 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
Cristian apresentou a seguinte pauta: Conferência Vigilância em Saúde; Relato de Iris na
participação do CES em 09 de janeiro em POA e diversos. Na sequencia, Iris relatou que na reunião
do CES ainda não organizou a Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, e que as orientações
para os municípios, bem como o texto básico será definido somente após o término da organização
da Conferencia Estadual da Saúde da Mulher. Terá uma reunião Macro regional no dia 17 de março,
em Santa Cruz do Sul e o local não esta definido. Na mesma serão tratadas sobre o Conselho
Regional, as duas conferências e sobre a Comissão de Educação em Saúde. Discutiu-se várias
questões sobre a conferência, mas não definiu-se nada. Jaqueline relatou que foram encaminhados
mais dois casos para atendimento (matriciamento) na CEREST. O projeto de estudo de implantação
da Sala de fisioterapia foi apresentada no CMS, mas na oportunidade a conselheira representante da
gestão achou complicado a implantação da sala de fisioterapia. Jaqueline irá conversar com a
Secretaria de Saúde e explicar a proposta. Foi agendada a próxima reunião para dia 03 de abril de
2017, às oito horas, na Sala dos Conselhos. Sem mais nada a tratar, encerrou-se a reunião e para o
momento, eu, Iris, membro integrante da comissão, lavro a presente ata que após aprovada será
assinada por mim, pelo presidente e demais membros da comissão. Vera Cruz, 06 de março de
2017.

