SÍNTESE DA REUNIÃO DO COVISA
14/03/2017 – 9 às 17h – Auditório da AMAVI
PAUTA
Eleição e posse da
COVISA para 2017;

ENCAMINHAMENTOS
Diretoria

do Ocorreu a eleição e posse da diretoria do
COVISA, sendo Sinara Regina Prim de
Melo a coordenadora, Joice Mara Amarante
vice-coordenadora, Emanoeli dos Santos
Marcon secretária, Valdete Guski primeira
secretária e Sandro Roberto Oderdenge
segundo secretário.

Aprovação do cronograma de reuniões Ficou aprovado o cronograma para o ano
e sugestões de pautas dos encontros de 2017. A fiscal Sinara Regina Prim de
Melo falou da importância dos municípios
do COVISA de 2017;
em estarem participando das reuniões. E
sugeriu que se fizessem reuniões
itinerantes. Ficando decidido que a próxima
reunião vai acontecer no município de
Agrolândia, com a fiscal Emanoeli dos
Santos Marcon, expondo o tema Drogarias.
Esclarecimento
de
dúvidas O fiscal Alécio Jung, esclareceu as dúvidas
relacionadas a Pactuação do Plano de dos demais fiscais, referentes ao Plano de
Ação
Municipal
das
Vigilâncias Ação Municipal das Vigilâncias Sanitárias.
Sanitárias;
Assuntos Gerais;

O fiscal Alécio Jung falou sobre os desafios
da Vigilância Sanitária e sugeriu a
padronização das ações, para que os
municípios pertencentes à AMAVI, falem a
mesma língua. Já a fiscal Sinara Regina
Prim de Melo sugeriu a padronização dos
documentos solicitados para a emissão e
revalidação do Alvará Sanitário. A fiscal
Sinara Regina Prim de Melo e a fiscal
Eunice L. das Neves falaram sobre a ação
do POA em seus municípios. O fiscal Telmo
Luiz Koerich levantou a situação do Alvará
Sanitário das Escolas Municipais. Ficou
decidido ainda, que coordenação vai enviar
aos municípios a lista de presença, para
que se tenha um acompanhamento de
quais os municípios que estão ou não

participando das reuniões.
Palestra sobre a integração entre o Foi realizada a palestra com a
Sisagua e o Gal, com a Coordenadora Coordenadora Estadual do VIGIAGUA,
Estadual do Vigiagua – Cristiane Durante.
sobre a integração entre o Sisagua e o Gal.
Sendo que os fiscais tiveram a
oportunidade de tirar suas dúvidas.
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.

Rio do Sul, 14 de março de 2017.
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