
 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO COVISA 

22/05/2018 – 9h às 12h – Auditório da AMAVI 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Palestra: A Importância do 
Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos – Rosângela Müller, 
Departamento de Comunicação da 
Empresa GETAL – GTA Gestão 
Ambiental Ltda.; 

A palestrante informou acerca das novas resoluções da ANVISA e 
do CONAMA, pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos 
de serviço de saúde, ressaltando a importância da segregação 
adequada no local de geração dos resíduos, para diminuição de 
sua produção e proteção dos profissionais da área de saúde. Foi 
apresentado também sobre o trabalho realizado pela GETAL - 
GTA Gestão Ambiental Ltda. e desde o gerenciamento dos 
resíduos de saúde até sua destinação final. Foi informada a 
compra da empresa GETAL - GTA Gestão Ambiental Ltda pela 
empresa francesa VEOLIA BRASIL. 

2. Discussão acerca da Instauração 
do Processo Administrativo 
Sanitário do Ministério Público; 

Nesta pauta, houve os seguintes encaminhamentos: 

 Pela complexidade do assunto, solicitou-se o auxílio do setor 
jurídico da AMAVI para uma possível discussão do assunto. 

 Foi solicitado, pelos integrantes do colegiado, uma reunião do 
Secretário Executivo da AMAVI, Agostinho Senem, com o 
Coordenador do COVISA, Claudinei Pfleger, para discutir a 
referida pauta e averiguar a possibilidade do corpo jurídico da 
AMAVI poder auxiliar na elaboração e padronização de um 
novo Código Sanitário para os municípios da Região, que nos 
dê maior clareza e sustentação jurídica para o cumprimento 
das ações pactuadas. 

 Foi solicitado também a elaboração de um documento, para 
solicitar a DIVS (Diretoria de Vigilância Sanitária de SC), o 
aperfeiçoamento técnico dos profissionais para cumprimento 
das Ações Pactuadas no Plano de Ação 2017 a 2020, em 
especial e urgente também a capacitação para utilização do 
sistema Pharos. 

3. Apresentação dos Procedimentos 
Fiscalizatórios da ARIS – Eng. 
Claudia Cechella Zanet; 

 

A engenheira Claudia Cechella Zanet apresentou aos integrantes 
do colegiado o seguinte: 

 Os procedimentos fiscalizatórios realizados pela ARIS.  

 Foi solicitado a engenheira, o encaminhamento do 
cronograma de fiscalização nos municípios do Alto Vale do 
Itajaí. 

4. Assuntos Gerais. 
Foi solicitado a palestrante Rosangela Muller sobre o 
agendamento de uma visita técnica na empresa GETAL - GTA 
Gestão Ambiental Ltda, em Brusque, em 19/06/2018. 

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

 
Rio do Sul, 22 de Maio de 2018. 
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