
 

 
 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO COVISA 

25/04/2019 - 9h às 12h - Auditório Escola Técnica de Saúde de Blumenau-SC (ETSUS) 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Discussão das ações e atribuições 
das VISAS, perante pactuação 
2020-2022, com a participação dos 
membros da Câmara Técnica de 
Vigilância Sanitária da AMMVI; 

 

O Sr. Fernando, presidente da CTVS deu início à reunião, 
saudando todos os membros e dando inicio a reunião conjunta. 
Falou sobre a união de forças, a fim de fortalecer a classe do 
fiscal de Vigilância Sanitária e propagar a troca de informações 
entre as regiões.  
Em seguida o Sr. Claudinei coordenador do COVISA, saudou a 
todos os presentes e sugeriu abranger a divulgação dos assuntos 
discutidos com os fiscais da região oeste e litoral e chamá-los 
para participar das reuniões conjuntas. Informou também que 
encaminhou email para outros municípios, mas não teve resposta 
em tempo hábil.  
O Sr. Fábio do município de São Carlos comentou que os fiscais 
estão sobrecarregados, geralmente sendo apenas 1 fiscal por 
município e fazendo várias funções como a dengue e, devido à 
pactuação, tendo que atuar em todas as áreas sem treinamento 
técnico. Também comentou que não encontrou na legislação 
amparo legal sobre o número de fiscais por população. Nesse 
momento foi informado que realmente não existia.  
Na sequencia a Srª. Josiane, gerente da Vigilância Sanitária de 
Blumenau comentou que acha importante essa união e que está 
disposta a ajudar e passar o que conquistaram em seu município 
para os demais, pois hoje o município está confortável no quesito 
trabalho. Também comentou que o trabalho foi baseado na 
criação do respeito, fazendo explanação em tribunas, Câmara de 
Vereadores sobre o trabalho desenvolvido pela Vigilância 
Sanitária, pois até os próprios dirigentes tinham o pensamento 
que vigilância cuida de lixo-esgoto-alvará. Sugeriu criar uma 
comissão, uma frente de trabalho para apresentar o que é a 
Vigilância Sanitária, iniciando aos gestores municipais como 
prefeitos, diretores, gestores.  
Em seguida o Sr. Jean, do município de Pomerode, sugeriu fazer 
a apresentação inicialmente na CIR aos secretários, que foi aceito 
por todos. Foi decidido coletivamente que a apresentação deverá 
ser realizada em dois momentos, sendo o primeiro de 
apresentação e o segundo pedindo apoio. Foi questionada a 
ausência das reuniões itinerantes e a importância da mesma 
quando era realizada. Ficou acordado que será pedido a CIR para 
retornar as reuniões itinerantes.  
O Sr. Alésio do munícipio de Trombudo Central falou da 
importância de não parar com o manifesto entre os fiscais e 
continuar com a proposta de apresentação para a Diretoria do 
Estado para todos falarem a mesma linguagem e estabelecer uma 
equipe mínima no código sanitário.  
Ficou decido que será organizado pelos presidentes da CTVS e 
Colegiados, uma reunião na região Oeste e outra no litoral, para 
primeiro unir os fiscais e apresentar o manifesto, para após 
promover a apresentação para os gestores.  



 

 
 

A Srª. Nilceane de Jaraguá comentou que é necessário trazer 
outros efetivos de outras classes profissionais e que a pactuação 
é automática conforme a equipe técnica inserida no pharos.  Foi 
levantada pelos presentes uma reunião somente sobre o MEI. 

2. Assuntos Gerais Orientações para eleição da nova Coordenação do COVISA. 

 
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença com a participação da Câmara 
Técnica das vigilâncias Sanitárias da AMMVI - Associação dos Munícipios do Médio vale do Itajaí.  

 
 
 

Rio do Sul, 25 de abril de 2019. 
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