
 

 

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 dezesseis 

dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se no 

Auditório da Defesa Civil de Taió em Taió, os Coordenadores Municipais de 

Defesa Civil, com a lista de presença em anexo, os Coordenadores Regionais 

de Defesa Civil, Espíndola e Alexander, eu, Teodoro, e ainda sob a coordenação 

dos trabalhos, Cordeiro, da Defesa Civil Rio do Sul. Moacir abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos e transmitindo as boas vindas ao novo 

Coordenador Municipal de Trombudo Central, Roberto. Como representante da 

AMAVI foi-me atribuído fazer a leitura da Ata da última reunião, de oito de 

agosto de dois mil e dezoito e, portanto, não houve ressalvas em seus 

apontamentos anteriores. Em seguida, Espíndola expôs sobre a Operação 

Primavera da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que tem por objetivo agir 

preventivamente, integrando todos os órgãos e instituições, em ações 

preventivas conjuntas nos municípios. Também busca aumentar a percepção 

de riscos da população demonstrando a importância de cada pessoa na 

redução de riscos. Abordou, também, sobre o SISDC da Secretaria de Estado 

em que pese seus problemas técnicos de inserção de dados e as próprias 

configurações do sistema. Josnei, de Rio do Oeste, sugeriu entre outros 

princípios do sistema, realizar um cadastro único para facilitar a importação e 



 

 

exportação de dados cadastrais, acreditando ser o problema a lentidão do 

servidor. Os Coordenadores Regionais, Espindola e Alexander, irão participar de 

outra reunião na SDC para avaliarem as circunstâncias do SISDC, com a 

oportunidade de organizarem uma nova capacitação presencial com grupos 

menores de Coordenadorias Municipais para um entendimento ainda mais 

produtivo. Cordeiro, interveio, dando como sugestão a participação de técnicos 

da AMAVI nos treinamentos para auxiliarem no SISDC. Fernando, de Ibirama, 

relatou as ações e projetos de sua Coordenadoria, enfatizando sobre as 

parcerias, como a UDESC, nas realizações e troca de informações com o intuito 

de um melhor entendimento em Defesa Civil. Lúcio, de Presidente Getúlio, 

alertou para a credibilidade da Defesa Civil de cada município no tocante às 

demandas do Ministério Público, salientando a necessidade da Coordenadoria 

estar sempre atualizada em seus conteúdos. Espíndola enumerou a Resolução 

369/2006 do CONAMA no que tange a intervenção ou supressão de vegetação 

em Área de APP, na qual independem de autorização de órgão ambiental as 

atividades de defesa civil em matéria emergencial. Cordeiro enfatizou 

alertando os Coordenadores sobre as tomadas de decisões nas 

desapropriações, entre outros assuntos de Defesa Civil como, por exemplo, e 

sempre estar fundamentados em lei específica e com anuência do 

departamento jurídico dos municípios. Na pauta sobre o levantamento de 

dados de gestão de risco de desastres, realizado por Termo de Cooperação 

entre FURB, DEFESA CIVIL SC, COMITÊ DO ITAJAÍ, AMMVI, AMFRI e AMAVI, 



 

 

foi-me atribuído expor que somente os municípios de Lontras e Chapadão do 

Lageado ainda não haviam preenchido os formulários, porém os mesmos 

informaram que durante esta semana terminariam de enviar os dados à 

Coordenadora do projeto Giane Jansen. Que, apesar de alguns contratempos, 

todos de alguma forma finalizaram os questionários, com a ajuda dos 

coordenadores regionais e a AMAVI. Chegamos a um consenso que, apesar de 

existir um Termo de Cooperação na elaboração de pesquisas em matéria de 

Defesa Civil, antes de qualquer ato, todas às Coordenadorias Municipais devem 

ser consultadas. Moacir enfatizou mais uma vez da importância da presença 

dos coordenadores ou representantes dos municípios nas reuniões do 

Colegiado, devido o número mínimo de presentes em cada reunião, como está 

registrado na lista de presença em outras reuniões. Atentou que será enviado 

um ofício aos municípios através da AMAVI, para que os faltosos saibam da 

importância das reuniões do CODEC. Com o intuito de dar mais oportunidade e 

entusiasmo às Coordenadorias será criado o Prêmio CODEC para Municípios de 

boas práticas, com o apoio da AMAVI e dos municípios associados, sendo esta 

uma maneira de incentivar e melhorar a presença, o conhecimento, as ações e 

projetos das Coordenadorias de Defesa Civil do Alto Vale do Itajaí. Foi-me 

atribuído explanar sobre uma pauta da reunião anterior que versa sobre a 

Coordenadoria Regional de Defesa Civil fazer parte do Regimento Interno do 

Colegiado de Proteção e Defesa Civil dos Municípios da AMAVI, que a 

Secretaria Executiva da AMAVI, com anuência do setor Jurídico, se manifestou 



 

 

contrária à inclusão, tendo em vista que outra Associação de Municípios como 

a AMUNESC - Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina, não 

tem as Coordenadorias Regionais em sua constituição. Espíndola realçou que 

irá averiguar em outras Associações do estado os seus Regimentos Internos e, 

então, irá trazer na próxima reunião uma cópia ou enviar por E-mail, para 

assim embasar a inclusão das Coordenadorias Regionais no CODEC da AMAVI. 

Sobre a implantação do tri dígito 199 nos municípios, o E-mail com todos os 

procedimentos necessários foi enviado às Coordenadorias ainda no mês de 

agosto. Por fim, Cordeiro informou que será enviado um ofício ao CEMADEN via 

Colegiado com o objetivo de adquirir mais pluviômetros para a região do Alto 

Vale. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, da 

qual, para constar por mim, Teodoro, Secretário Geral, lavrei a presente ata 

que será assinada pelos participantes da reunião, conforme lista de presença 

anexa.   

  

Teodoro Luís da Silva – Secretário Geral 

 

Moacir Cordeiro – Coordenador 

 

 


