
COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST 

 

Ata nº 27/2018 

 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 

conselheiros: Ligia Maria Rieck, Airton Romeu Mueller e seu suplente Luiz Henrique Dreyer, Jorne 

Silvio Petry, Daniela Elâne Roehrs Schneider e Iris Lenz Ziani, da Sala dos Conselhos. A presidente 

do CMS e coordenadora da Cist, 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. Inicialmente 

foi lido o e-mail, onde a administração municipal comunica que a partir do mês de setembro o 

Município de Vera Cruz passa a contar com o suporte técnico de profissionais de segurança do 

trabalho da empresa Ergoss®, que irão assessorar a Administração Municipal no planejamento e na 

implantação de medidas de prevenção e controle de riscos, buscando preservar a saúde e a 

integridade física dos servidores municipais. Para tanto, o Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Marcelo Teixeira e o Técnico em Segurança do Trabalho Roger Marcelo da Silva, ambos 

devidamente identificados, estarão inspecionando semanalmente as instalações municipais para 

efetuar um diagnóstico relacionado ao reconhecimento de riscos, às medidas de controle existentes 

e ao detalhamento de máquinas, equipamentos, ferramentas e produtos químicos utilizados e 

manipulados, entre outras informações. E as primeiras visitações serão devidamente informadas 

com antecedência aos responsáveis de cada Secretaria para definição da continuidade dos trabalhos. 

Na sequencia, os conselheiros leram o Oficio nº 162182/2018 do Ministério Público do Trabalho, 

que trata do assunto da PA-PROMO 001395.2018.04.000/5 - 29º Ofício Geral da PRT-04ª 

Região/RS, no qual os conselhos municipais de saúde, tomem conhecimento da Notificação 

Recomendatória, datada em 14 de abril de 2018 e auxiliem na fiscalização, comunicando a este 

Ministério Público pelo e-mail gabriela.feldens@mpt.mp.br quando verificarem seu 

descumprimento. Após a leitura do ofício e da recomendação, Daniela relata que aqui o município é 

cumprida todas as recomendações. Posteriormente, foi visto o andamento dos calendários. Daniela 

relata que na próximo reunião irá trazer o esboço pronto do mesmo para aprovação e 

encaminhamento para a confecção. Luiz sugere para enviar para o e-mail anteriormente para que 

cada um possa lê-lo e assim na reunião somente o que haver necessidade de alteração. 

Prosseguindo, foi continuado a elaboração do Plano da Saúde do(a) Trabalhador(a), embasado no 

modelo de São Paulo. Ficando sugerido que até a próxima reunião será visto a questão dos dados e 

após convidados os sindicatos da região para verificar em conjunto quais as providências e 

viabilidades possíveis no nosso município. Foi sugerido realizar um levantamento dos Sindicatos 

existentes para encaminhar os convites. Sem mais nada a tratar, a coordenadora, Ligia, encerrou a 

reunião e para o momento, eu, Iris, lavro a presente ata que após aprovada será assinada, pelo 

membros da comissão. Vera Cruz, 03 de setembro de 2018.  

 

 


