
 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO COVISA 
03/09/2019 - 13h30min às 16h - Auditório da AMAVI - Rio do Sul 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Apresentação e discussão dos 
encaminhamentos do relatório da 
1ª Conferência das Vigilâncias 
Sanitárias de Santa Catarina 
realizada no município de 
Curitibanos no dia 14/08/2019. 

 

O Coordenador do COVISA, Sr. Claudinei Pfleger, fez um breve 
relato da 1ª Conferência das Vigilâncias Sanitárias de Santa 
Catarina realizada no município de Curitibanos no dia 14/08/2019. 
Em seguida a Vice-coordenadora do COVISA, Sra. Joice Mara 
Amarante, realizou a leitura do relatório para os membros 
presentes do COVISA. No término da leitura, foi aberta aos 
membros o uso da palavra para sugestões, sendo que foi relatada 
a correção ortográfica do texto do relatório. O Coordenador do 
COVISA também ressaltou que o relatório deverá ter ajustes em 
dois itens, sugestões dadas pela Câmara Técnica da AMEOSC. 
Diante a apresentação e discussão, o relatório foi aprovado pelos 
participantes da Reunião. Este relatório será encaminhado para a 
Diretoria de Vigilância Sanitária de Estado, assim como para as 
autoridades Políticas e Administrativas do Estado, juntamente 
com as deliberações das Câmaras Técnicas da AMEOSC, 
AMUREL, AMMVI e AMAUC.  

2. Apresentação do modelo do Plano 
Vigidesastres. 

O Sr. Gabriel Soldatelli Murara juntamente com o Sr. Teodoro 
Silva, informaram que o modelo do plano de Vigidesastres para os 
municípios está disponível, disponibilizado pela Vigilância 
Sanitária Estadual em capacitação realizada em 30/08/2019 no 
auditório da AMAVI. O Sr. Teodoro realizou uma breve 
explanação para os participantes, ressaltando a importância da 
elaboração do Plano de Vigidesastres pelos municípios do 
colegiado. Por fim vários Fiscais levaram o plano aos seus 
municípios. 

3.  Assuntos Gerais. O Coordenador do COVISA Sr. Claudinei informou que a reunião 
ordinária do mês de setembro será realizada no dia 17/09/2019, 
com a pauta de 2 plenárias no período da manha e a tarde será 
realizada a elaboração das respostas ao questionário 
encaminhado as VISA’s municipais. Também foi definido que a 
reunião do Colegiado no mês de outubro será realizada no 
Município de Dona Emma, com a pauta da nova legislação federal 
que entrará em vigor. 

 
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.  

 
 
 

Rio do Sul, 05 de setembro de 2019. 
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