COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
Ata nº21/2018
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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
conselheiros: Erich Schneider de Oliveira e seu suplente Cristian Wagner, Airton Romeu Mueller e
Jorne Silvio Petry e Adriana Skamvetickis, representante da Cerest e Iris Lenz Ziani, da Sala dos
Conselhos. Erich, o presidente, 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. Cristian
questiona a Adriana quanto a participação na Comissão Regional da Cerest. Adriana coloca que
acontecem na terceira terça-feira do mês. Será feito um ofício indicando um representante para o
Conselho Gestor da Cerest. Adriana questiona quem é o representante da gestão, foi informado que
é a Jaqueline, mas a mesma esta de férias, por isso não esta presente na reunião. Adriana explica
como é formado o Conselho Gestor da Cerest, e por ser em Santa Cruz é este o representante titular
e a suplência é de Vera Cruz pela demanda, é uma vaga da Secretária ou ela indica. Erich questiona
quanto aos representantes dos usuários. Adriana coloca que irá ver a questão e encaminhará por email o retorno. Prosseguindo, foi elaborado o relatório 2017 e o plano de ação 2018 da CIST a partir
dos modelos anteriores. Adriana questiona por que não houve a implantação da sala da fisioterapia.
Erich explica que a justificativa foi a questão financeira, pois onera a folha com a contratação de
novos profissionais e iria ser implantado o NASF. Adriana coloca que seria muito interessante pois
a demanda existe no município, e acha que o problema era a sala para o funcionamento, pois o
investimento dos equipamentos é pouco. Sugere que a CIST insista na implantação de uma sala da
fisioterapia. Foi sugerido que os calendários fossem feitos 3000 calendários. Erich questiona a Iris
se ainda coordena as reuniões de bairros, pois poderiam ter palestras sobre a prevenção a saúde do
trabalhador. Iris coloca que em 2017 foram feitas três ações junto as diretorias dos bairros, uma
sobre a dengue, sobre leptospirose, sobre a saúde do trabalhador e sobre a vigilância sanitária.
Cristian sugere de fazer folders para ser usado junto as crianças para trabalhar a prevenção. Adriana
questiona quem iria produzir. Foi sugerido usar a UNISC para produzir os materiais. Foi incluído a
elaboração do Plano Municipal da Politica da Saúde do Trabalhador. O Plano de Ação será
finalizado na próxima reunião. Adriana questiona se a campanha quanto a prevenção da
Leptospirose surtiu efeito. Foi colocado que a Jaqueline iria verificar se houve a diminuição de
casos. Jorne confirma mesmo não tendo os dados oficiais já se notou a diminuição. Foi solicitado a
Iris mostrar para a Jaqueline e após apresentar na próxima reunião do CMS. 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,
05 de fevereiro de 2018.

