ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE DEFESA CIVIL DOS MUNICÍPIOS DO
ALTO VALE DO ITAJAÍ - CODEC/ALTO VALE

Conforme as determinações do Regimento Interno do Colegiado, aos dez dias
do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se no
Auditório da AMAVI, em Rio do Sul, os Coordenadores Municipais de Defesa
Civil, com a lista de presença em anexo, o Coordenador Regional de Defesa
Civil, Espíndola, eu, Carlos, e ainda sob a coordenação dos trabalhos, Cordeiro,
da Defesa Civil Rio do Sul. Como primeiro secretário do Colegiado foi-me
atribuído fazer a leitura da Ata da última reunião, de dezesseis de outubro de
dois mil e dezoito, e, portanto, não houve ressalvas em seu conteúdo anterior.
Em seguida, Cordeiro expôs sobre a necessidade de haver uma maior
representatividade nas reuniões de pelo menos um Coordenador de cada SUBBACIA da região, fato este que não está ocorrendo. Abordou, também, sobre o
planejamento das próximas reuniões em 2019, estabelecendo, assim, as datas
de: 05 Fevereiro, 02 Abril, 04 Junho, 06 Agosto, 01 Outubro e 03 Dezembro,
para ser agendadas e, caso por algum motivo de força maior, não puderem ser
realizadas, a próxima terça-feira do mês será efetivada. Fernando, de Ibirama,
sugeriu que o Prêmio CODEC para Municípios de boas práticas, com o apoio da
AMAVI, seja endereçado aos prefeitos dos municípios associados e não
somente às Coordenadorias de Defesa Civil, dando, assim, maior relevância ao
tema. O Coordenador Regional, Espindola, informou de uma capacitação no dia
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monitoramento. Cordeiro explanou sobre a reunião extraordinária da Diretoria
do CODEC, em Presidente Nereu, acerca de um ofício do Coordenador
Regional, Jaimerson Espindola, solicitando a exclusão do atual secretário geral
do CODEC, Teodoro Luís da Silva, da Diretoria Executiva. Após consulta com o
Departamento Jurídico da AMAVI, em consonância com o Teodoro, o mesmo
solicitou seu afastamento, ficando o primeiro secretário, Carlos Brand,
respondendo agora como secretário geral até a próxima eleição da nova
Diretoria em 05 de fevereiro. Este fato e providências será comunicado ao
Presidente da AMAVI. Cordeiro, disse ainda, que os Coordenadores Regionais,
Espindola e Alexander, não mostraram mais interesse em participar do
Regimento Interno do Colegiado de Proteção e Defesa Civil dos Municípios da
AMAVI. Cordeiro informou que será enviado um ofício ao CEMADEN via
Colegiado, com anuência do presidente da AMAVI, tendo por objetivo em
adquirir mais pluviômetros automáticos para a região do Alto Vale. Para isso,
será enviado via e-mail aos Coordenadores Municipais um formulário com
orientações de preenchimento para ser devolvido até o dia 19 de dezembro, e
após ser encaminhado, via ofício, com todos os municípios que manifestaram
interesse ao CEMADEN. Cordeiro noticiou o protesto da sociedade e de políticos
sobre as futuras mudanças na estrutura da Defesa Civil Estadual. Atentou que
também será enviado um ofício ao Governador eleito, via Colegiado e com
aprovação do presidente da AMAVI, para que o futuro governo estadual

mantenha o foco na prevenção e nos trabalhos de mitigação do Alto Vale do
Itajaí. Por fim, acrescentou, dando ênfase na necessidade em adotar as
leituras das barragens de Ituporanga e Taió aos finais de semana, com a
intenção de favorecer o monitoramento. Nada mais havendo a tratar, deu-se
por encerrada a presente reunião, da qual, para constar por mim, Carlos,
Secretário ad-hoc , lavrei a presente ata que será assinada pelos participantes
da reunião, conforme lista de presença anexa.

Carlos Brand - Secretário Geral

Moacir Cordeiro - Coordenador

