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Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 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 

conselheiros: Luiz Henrique Dreyer, Andreia Maria Kunzler, Teresinha Fátima de Moura Machado 

e Simoni Fagundes suplente de Daniela Elâne Roehrs Schneider e Iris Lenz Ziani, da Sala dos 

Conselhos. A Coordenadora Teresinha Fátima, sauda os presentes e solicita a leitura da ata anterior. 

A ata é lida e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Iniciam falando sobre os 

calendários, que estão repercutindo de modo positivo entre as pessoas, e que a data que os mesmos 

foram concluídos facilitou a entrega antecipada, também que o objetivo é que ele chegue onde se 

tem menos informações. Teresinha Fátima lê o e-mail recebido sobre o, Convite Oficial - 10º 

Encontro Nacional das Comissões Intersetorias de Saúde do/a Trabalhador/a - 25 a 27 de Março de 

2020. Logo conversam sobre quem estará disponível para este evento, e Teresinha Fátima se 

inscrevera para se fazer presente. Fátima verá na próxima reunião do CMS para participar do 

mesmo e solicitam para Iris fazer a inscrição da coordenação no Encontro. Passam a tratar da 

Consulta Pública 03 do dia 28 de novembro, Iris lembra que quando as consultas são enviadas, 

normalmente é sinal de mudanças, então é importante se manifestarem e responder. Luiz pergunta 

se eles notassem que a CIST, tivesse colocação, talvez olhariam com uma atenção maior, também 

questiona se responderiam de modo padrão ou com algum diferencial, os conselheiros pensam que 

poderia ser padrão, mas com mais número de pessoa que responderiam. Luiz diz que então precisa 

ser estudado detalhadamente para responder. Iris diz que aconselha que utilizem o campo de 

sugestões, com ideias do que os conselheiros acham importante. É solicitado que seja encaminhado 

por e-mail novamente e Simoni irá solicitar para que as pessoas da saúde respondam também. Logo 

Simoni apresenta o questionário, feito por ela, aos presentes, esclarece dúvidas, aceita sugestões e 

para melhores observações ele será enviado por e-mail para os conselheiros e na próxima reunião 

será definido e encaminhado a empresa como teste. Simoni relata que o contrato da mesma está 

sendo finalizado e, portanto não participará mais pois não será mais servidora do município. Os 

conselheiros sentem muito que a mesma não irá mais ser funcionária do município.  Sem mais nada 

a tratar, encerrou-se a reunião e para o momento, lavrou-se a presente ata que após aprovada será 

assinada, pelos membros da comissão. Vera Cruz, 12 de dezembro de 2019.  

 

 


