COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
09/2016
Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às oito horas 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 e sua suplente Iris Lenz Ziani, Airton Romeu Mueller e seu suplente
Luiz Henrique Dreyer, Jaqueline Thier Muller e 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 relatou a sua participação
no VII Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador, São Luis/MA, 16
a 18 de novembro 2016. Ressaltou que estamos realizando um bom trabalho se compararmos aos
demais municípios. Também da importância da participação da CEREST nas CISTTs . E que no ano
que vem, os municípios que não tiverem funcionando a CIST não receberá recursos nessa área
mais. Os conselheiros também sugeriram que deveria ser feita nova matéria para o jornal sobre a
Leptospirose. Cristian também solicitou que se fizesse a solicitação para participarmos na CEREST
como CIST. Jaqueline relatou a participação nos grupos diversos relatando e conscientização sobre
a saúde do trabalhador. Foi colocado de fazer um portfólio das ações da Cist. Jaqueline comunicou
que a CEREST virá ao município fazer a discussão e o acompanhamento/ matriciamento de oito
casos de pacientes. Romeu relatou um caso de uma pessoa e o mesmo foi dado os devidos
procedimentos no serviço no qual esta vinculado. Foi agendada a próxima reunião para dia 02 de
janeiro 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, 07 de dezembro
de 2016.

