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 trinta e
um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta
minutos, reuniram-se na Câmara Municipal de Ibirama, os Coordenadores
Municipais de Defesa Civil com a lista de presença em anexo, o Coordenador
Regional de Defesa Civil, Jaimerson Espindola, os representantes da AMAVI, eu
Teodoro Luís da Silva e Odenir Felizari, o vice-prefeito de Vitor Meireles, Ivanor
Boing, e ainda sob a coordenação de Moacir Cordeiro (Defesa Civil Rio do Sul)
e Fernando Jost (Defesa Civil Ibirama). Moacir abriu a reunião agradecendo a
presença de todos e transmitindo a importância no prosseguimento da reunião
em relação à palestra do convidado subcomandante geral da Polícia Militar de
Santa

Catarina,

Coronel

Carlos

Alberto

de

Araújo

Gomes

Jr.

Como

representante da AMAVI foi-me atribuído pautar sobre os assuntos delimitados
na

última

reunião

do

CODEC,

em

sete

de

agosto,

e

seus

devidos

encaminhamentos adotados e restou uma ressalva questionada pelo Cordeiro
acerca do ofício aos gestores municipais elencando na obrigatoriedade da
função de Agente de Defesa Civil como cargo efetivo, no qual deve ser
realizado pelos coordenadores um estudo mais aprofundado sobre o assunto
para depois ser contendido. Fernando listou o cronograma de atividades
inerentes à Semana Municipal de Prevenção e Respostas aos Desastres em

Ibirama, informando com mais ênfase o dia quatro de novembro no Parque de
Exposições para a comunidade com a presença do Exército Brasileiro, Polícia
Militar Ambiental, Grupo GERAR, Força Tarefa Arcanjo, entre outros. Cordeiro
sugeriu para o dia entre onze e quinze de dezembro a próxima reunião do
Colegiado,

com

o

local

ainda

a

ser

definido

e

assim

realizar

uma

confraternização entre todos os presentes. Cordeiro, como Coordenador Geral
do CODEC, anunciou e os coordenadores ratificaram que as reuniões se tornem
itinerantes aos municípios do Alto Vale do Itajaí. Na sequência da reunião foi
proferida a palestra do Coronel Araújo Gomes apresentando o Sistema de
Comando em Operações no gerenciamento e resposta aos desastres. Após sua
palestra o Coronel Araújo Gomes foi agraciado com uma recordação do evento
oferecida pelo Fernando em nome de todos. Nada mais havendo a tratar, deuse por encerrada a presente reunião, da qual, para constar por mim, Teodoro
Luís da Silva, Secretário ad-hoc, lavrei a presente ata que será assinada pelos
participantes da reunião, conforme lista de presença anexa.

Teodoro Luís da Silva – Secretário

Moacir Cordeiro – Coordenador

