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Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, 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 apresentou a seguinte 

pauta: Organização da agenda; Conferência Vigilância em Saúde; Relato de matriciamento da 

Cerest e diversos. Jaqueline iniciou relatando a visita da CEREST referente ao matriciamento dos 

pacientes encaminhados a CEREST. Explicou como funcionava os encaminhamentos até agosto de 

2016 e como são realizados atualmente os encaminhamentos. E devido a alteração do 

funcionamento a CEREST tem como objetivo de fazer o matriciamento e quando não há 

necessidade de acompanhamento do CEREST nos pacientes retornem com a contra referência. Foi  

comentado  sobre o projeto da sala de fisioterapia. Jaqueline colocou que o projeto esta pronto mas 

deveria ser atualizado a parte financeira pois já faz mais de ano dos orçamentos dos equipamentos. 

Com a implantação poderia ser utilizada para os atendimentos dos trabalhadores e além poderia ser 

usada para os outros pacientes. Poderia se mobilizar e se fazer uma parceria com a UNISC – curso 

de fisioterapia - e ter estagiários auxiliando no atendimento. Outro ponto iria fortalecer a NASF 

também no município.  O projeto da Sala de fisioterapia será apresentada no CMS para que o 

mesmo possa apresentar ao gestor da saúde e assim ser viabilizada a implantação. Jaqueline irá 

reformular o mesmo e solicitará a Inajara dados. Iris solicitará a Fabiana a clientela de crianças e 

adolescentes do CAME que também precisam. Após será apresentado ao gestor para tomar as 

devidas providencias e possibilidades. Na sequencia foi discutido como se dará a Conferência 

Municipal de Vigilância em Saúde. Ficando definido o dia 28 de junho. A organização da 

Conferência devemos aguardar as orientações do estado para elaborar o Regimento. A parte da 

sonorização ficará para Jaqueline averiguar com a saúde. Iris irá agendar e reservar a Comunidade 

Evangélica centro, para verificar os custos e a possibilidade de ser realizada. Iris irá providenciar a 

Resolução junto ao CMS e o Decreto Municipal junto ao executivo municipal assim que vierem os 

maiores detalhes. Jaqueline irá entrar em contato novamente com a 13ª Coordenadoria para 

averiguar mais detalhes para a execução da mesma. A Comissão elaborou seu Plano de Ação 

ficando definido para o ano as seguintes ações primordiais: A sala de fisioterapia; organização e 

realização da Conferência Vigilância em Saúde; Calendário para 2018; Campanha e educação 

quanto a Leptospirose; Outras que se se fizerem necessário. Surgiram ideias quanto  a educação de 

prevenção a leptospirose fazer teatro, reuniões, palestras, folders com cruzadinha, caça palavras, 

desenho para pintar. Foi agendada a próxima reunião para dia 06 de fevereiro 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, 02 de janeiro de 2017. 

 


