
 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO COVISA 

25/02/2021 - 8h30min às 12h - Auditório da AMAVI - Rio do Sul 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Eleição da nova 
Diretoria do COVISA; 

A Diretoria do COVISA para 2021 ficou assim constituída: 

• Sinara Regina Prim de Melo - Coordenadora – Chapadão do 
Lageado 

• Emanoeli dos S. Marcon – Vice-coordenadora – Agrolândia  

• Verenice Kniess – Secretária Geral – Salete 

• Elisabete Pitz – Primeira Secretária – Aurora  

• Telmo Luiz Koerich – Segundo Secretário – Vitor Meireles 

2. Apresentação da 
tabela de pesquisa das 
capacitações do 
COVISA; 

Foram apresentadas pelo Coordenador Claudinei Pfleger as tabelas 
preenchidas com os cursos realizados pelos fiscais sanitários 
municipais. Os municípios que entregaram as tabelas preenchidas 
foram os seguintes: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço 
do Trombudo, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, José 
Boiteux, Laurentino, Mirim Doce, Petrolândia, Presidente Getúlio, Rio 
do Campo, Salete, Santa Terezinha, Vidal Ramos, Vitor Meireles e 
Witmarsum. 

3. Discussão com relação 
ao retorno das aulas 
da rede pública e do 
retorno dos eventos 
sociais; 

Foi deliberado pelos participantes a necessidade do retorno dos 
eventos promovidos pelos CPC’s das comunidades locais dos 
municípios, bem como do retorno dos eventos das escolas, pois 
estes eventos estão vinculados a arrecadação de recursos 
financeiros necessários para a manutenção e limpeza, 
principalmente das estruturas físicas das cozinhas, sanitários das 
escolas e salões comunitários. Diante do atual momento da 
pandemia da COVID-19, deliberou-se que todos aguardassem a 
diminuição dos casos, através do mapa de riscos do Centro de 
Operações de Emergência de Saúde. 

4.  Assuntos Gerais. 

- O secretário executivo da AMAVI, Senhor Paulo Roberto Tschumi, 
atualizou os fiscais sanitários com relação a ocupação dos leitos de 
UTI por enfermos da COVID-19 e também das novas medidas 
restritivas do Decreto Estadual nº 1.168 de 24 de fevereiro de 2021. 
Também informou acerca da reunião da Comissão Intergestores 
Regional de Saúde do Alto Vale do Itajaí (CIR), que realizar-se-á no 
período da tarde, para discussão também das novas medidas 
restritivas para os municípios da AMAVI.  
- Foi encaminhado à CIR ofício do COVISA com sugestões de 
medidas restritivas no combate à COVID-19 (anexo). 

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

 
Rio do Sul, 15 de março de 2021. 
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