SÍNTESE DA REUNIÃO DO COVISA
17/04/2018 – 9h às 12h – Auditório da AMAVI
PAUTA

ENCAMINHAMENTOS

1. Sistema Unificado de Saúde
Animal – SUASA, Odenir Felizari,
Assessor de Agricultura da AMAVI;

O senhor Odenir Felizari realizou uma explanação sobre os
aspectos técnicos e esclareceu dúvidas pertinentes ao SUASA.

2. Desativação e responsabilidade
das ADRs de Ibirama, Ituporanga e
Taió no que tange a Vigilância
Sanitária
–
Raquel
Faller,
Farmacêutica UDVS Rio do Sul;

A Farmacêutica Raquel Faller, explanou acerca das
responsabilidades da ADR de Rio do Sul, devido ao fechamento
das ADRs de Ibirama, Ituporanga e Taió. Também esclareceu
sobre o preenchimento do formulário de autuações e para quem
devem ser enviados. Raquel deixou-se a disposição para
esclarecimentos e dúvidas do sistema FARUS.

3. Código
Sanitário
Municipal
padronizado (entregar as cópias
dos
códigos
sanitários
dos
municípios);

4. Padronização dos Certificados
(carga horas e tempo de validade):
 Manipulação e boas práticas com
alimentos;
 Atividades relacionadas a estética.

Foi realizada a entrega de 1 (um) formulário do Código Sanitário
Municipal, sendo que os membros do colegiado, informaram que
estes códigos são padrões para todos os municípios que o
possuem.

Foi discutido sobre a certificação de manipulação e boas práticas
com alimento, qual o período ideal para exigir nova certificação. O
prazo de dois anos poderia ser adotado pois os CPCs renovam
suas diretorias a cada dois anos. O comércio renova seus
funcionários neste período.






5. Assuntos Gerais




Visita técnica a empresa GETAL;
Visita técnica a empresa Votorantim em Vidal Ramos;
Feiras livres;
Atividades realizadas nos Food-trucks;
Visita dos colegas da câmera técnica de Timbó com plenária
com o tema: Resíduos dos serviços da Área de Saúde;
Posse da nova diretoria;
Criado um grupo de estudo para o Código Sanitário Municipal:
Gabriel Soldatelli Murara – AMAVI, Amilton Savitski – Santa
Terezinha, Alésio Jung – Trombudo Central, Joice Mara
Amarante – Dona Emma e Denilson Joenck – Braço do
Trombudo.

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

Rio do Sul, 18 de Abril de 2018.
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