COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST
20/2017
Aos quatro dias do mês de dezembro 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 e seu suplente Cristian Wagner, Luiz Henrique Dreyer
suplente de Airton Romeu Mueller, Jaqueline Mueller e Jorne Silvio Petry 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. Prosseguindo,
foi relatado que a distribuição dos calendários já foi realizada. Jaqueline colocou que existem ainda
200 calendários e ainda precisa levar para os postos de saúde para serem fixados no mural e o
restante será distribuído nas regiões onde não há agentes e ou para quem vier solicitar. Ficou já
combinado que para 2019 realizar um novo calendário, pois foi bem aceito, mas que não foi
distribuído para todas as famílias onde as agentes de saúde atendem. Erich questionou sobre os
casos de acidentes de trabalho, se foram concluídos. Jaqueline disse que até final do ano todos os
processos devem ser finalizados. Cristian questionou como está a questão de algum representante de
Vera Cruz participar no Conselho Gestor da região, pois conversou com Santa Cruz do Sul e
considera importante a participação. Foi colocado que alguém teria que ver as providências a serem
tomadas para participar. Também colocou que no encontro de CISTTs houve a participação de Santa
Cruz. Foi colocado que a CIST de Vera Cruz não participou de nenhuma atividade fora do
município e nem da Conferência da Vigilância, devido a contenção de despesas por parte da
administração. Jaqueline apresentou o recebimento do e-mail da CEREST, com orientação do
município elaborar as diretrizes de saúde do trabalhador através da formulação da Política
Municipal da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Após várias colocações ficou combinado
que em 2018 será uma das ações. Jaqueline irá encaminhar a legislação referente por e-mail para ser
lido e utilizado na elaboração. Ficou combinado que em janeiro não terá reunião retornando em 5 de
fevereiro. 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, 04 de dezembro de 2017.

