COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
15/2017
Aos três dias do mês de julho 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 supkente de Airton Romeu
Mueller, Jaqueline Thier Muller e Janaina Cristina Ludtjohann da Cunha suplente de Jorne Silvio
Petry e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos. Erich, presidente atual do CMS, 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 a distribuição dos assuntos a
elaboração do calendário para 2018, onde Janeiro/fevereiro: CMS, CIST e Saúde do Trabalhador;
Março/Abril: Qualidade de vida, alimentação saudável, cuidados exposição solar; Maio/Junho:
Acidente de trabalho e acidentes com animais peçonhentos; Julho/Agosto: Intoxicações e doença da
folha verde; setembro/Outubro: Lesão esforço repetitivo, lombalgias, exercícios, alongamentos;
Novembro/dezembro: Leptospirose e combate ao Aedes aegipty. Ficando o CMS enviar o texto
sobre o CMS. Erich questionou sobre a quantidade, Jaqueline falou que seriam dois mil calendários.
Janaína e demais no momento avaliaram que seriam poucos pelo número de famílias, sobre a
distribuição irão avaliar de como e para quem distribuir depois que estão prontos, talvez deixar nos
postos de saúde, ESF, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entre outros para que os interessados
peguem. Conversou-se sobre a organização da Conferência Vigilância em Saúde de Vera Cruz, onde
veio as informações a nível estadual, portanto Erich trouxe a questão que a Secretaria de Saúde,
Eliana, colocou na reunião do CMS, que não era obrigatório de realiza-la. Então como a CIST foi
delegada para organizá-la deve ser delegada em não faze-la. Então deve ser aguardado o retorno do
CMS e da Secretaria Municipal de Saúde. Jaqueline ligou para a 13ª Coordenadoria para verificar o
documento que norteia a não obrigatoriedade em não ser realizada a Conferência Municipal de
Vigilância em Saúde. Os mesmos informaram que o documento saiu do CES (Conselho Estadual de
Saúde) e era para retirar o documento do site do CES. Foi solicitado a Iris encaminhar um e-mail
para providenciar o documento. Iris colocou que já havia procurado no site do MS e no CES sobre e
o que encontrou é somente as resoluções da realização das mesmas e não sobre a não
obrigatoriedade. A CIST, decidiu aguardar o retorno do CMS para dar continuidade dos trabalhos.
Foi agendada a próxima reunião para dia 07 de agosto 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, 03 de julho de 2017.

