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Ao oito dias do mês de novembro 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 e Janaina Cristina Ludtjohann da Cunha também contou com a participação 

da representante Adriana Almeida do CEREST/Vales. 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. Jaqueline justificou a ausência por motivos de saúde. Desejou-se uma boa 

participação no VII Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora – CISTT, nos dias 16 a 18 de novembro de 2016, em São Luis/MA, para o Cristian 

Wagner que irá nos representar. Adriana informou que da CEREST e de santa Cruz do Sul ninguém 

irá participar, pois não houve a autorização da secretária. Após se relatou o trabalho efetuado no 

decorrer do mês e foi sugerido de registrarmos com fotos e datas, como um portfólio para ter-se o 

registro das ações da CIST, ficando que cada um encaminhará para a Sala dos Conselhos sempre 

que efetuará uma ação com a data, local, foto se tiver e a ação feita, que fará um arquivo com todos 

os registros e esta por sua vez repassará ao jornal local e colocará no facebook do Conselho 

Municipal. Na sequencia foi falado que o CMS passou para a CIST a incumbência de organizar a 

Conferência Nacional de Vigilância em Saúde – CNVS. Ficando definido que para a próxima 

reunião definirmos a data, como foi sugerido que a Adriana da CEREST poderia palestrar como 

profissionais locais. Ficou sugerido que a data da Conferência constasse n calendário para auxiliar 

na divulgação. Foi solicitado a Iris repassar novamente o e-mail com a resolução a todos. Foi 

solicitado, a Iris repassar a Jaqueline as datas do dia 22 de novembro, com a COOPERVEC e dia 1 

de dezembro com o STR, para falar sobre a saúde do trabalhador, ambos Cristian irá repassar o 

horário das mesmas. Adriana da CEREST colocou que o trabalho realizado aqui em Vera Cruz esta 

sendo referência e, portanto Janaína concluiu que temos mais responsabilidade de efetuarmos e 

continuarmos trabalhando, de um lado é gratificante e de outro é mais responsabilidade. Foi 

agendada a próxima reunião para dia 07 de dezembro de 2016, 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, 08 de novembro de 2016. 

 


