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 doze dias do mês de
dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se na pousada Quitanda
Dourada, estrada Ribeirão das pedras, Ibirama/SC,

os Coordenadores Municipais de

Defesa Civil com a lista de presença em anexo, os Coordenadores Regionais de Defesa
Civil, Alexander e Espindola e o Assessor do CONSAGRI/AMAVI, Odenir Felizari, eu,
Teotônio, e ainda sob a coordenação dos trabalhos, Carlos Gaertner, da Defesa Civil de
Agronômica, que na ocasião foi feita a leitura da ata anterior sendo a mesma aprovada
sem ressalvas, na sequencia foi dada a palavra ao Coordenador Regional de Defesa Civil
Alexander que explanou sobre o programa da Defesa Civil Estadual chamado SC
Resiliente, que o programa visa fortalecer a resiliência dos Municípios de Santa Catarina
e o primeiro passo dos municípios será responder um questionário, e os que tiverem
interesse em aderir ao programa, realizarão cursos ministrados numa plataforma EAD a
partir de janeiro e que o município necessariamente terá de oferecer contrapartida. A
Coordenadora do munícipio de Laurentino, Elaine, questionou quais seriam as
contrapartidas, onde o Coordenador Regional, Alexander, informou que seriam através de
ações como disseminação dos conhecimentos entre outras atividades que fortaleçam a
resiliência no município. O coordenador também colocou que os municípios participantes
poderão ter acesso a um fundo de financiamento para desenvolver obras que aumentem
a resiliência em seus municípios. O coordenador de Rio do Oeste, Josnei, disse que as

cidades resilientes são mais capazes de responder aos eventos adversos e acrescentou
que seria interessante falar do projeto paras os prefeitos em uma das assembleias da
AMAVI, e o coordenador Alexander falou que esse programa já foi apresentado numa
ocasião para alguns prefeitos. Na sequência eu, Teotônio, coloquei sobre a possibilidade
de um curso para condução de embarcações a ser ministrado pela Marinha do Brasil, onde
o Assessor da AMAVI já havia realizado os contatos com os militares responsáveis. O
Coordenador Regional Espíndola colocou que a ideia de tal curso havia partido dele
anteriormente e que inclusive já teve uma turma que fez o referido curso, sendo que ele
se colocou à disposição para auxiliar na questão e explicou que os municípios que tivessem
interesse deveriam providenciar a devida documentação de suas embarcações para
realização do curso. Odenir, informou que veio à reunião a pedido do secretário executivo
da AMAVI, visto que o assessor Teodoro está trabalhando em outro programa dentro da
AMAVI, e que ele deverá acompanhar o CODEC nas próximas reuniões. A representante
de Laurentino, Elaine, colocou que está sentindo falta da participação do município de
Ibirama e do coordenador Fernando; o representante de Pouso Redondo, Martinho falou
da importância de fortalecer o CODEC e cobrar dos prefeitos a valorização da Defesa Civil
nos municípios. Por fim, o coordenador de Presidente Nereu, Carlos, pediu a palavra
falando que iria se desligar do CODEC, caso Teodoro continuasse participando das
reuniões; ele colocou que não gosta de mentiras e que teve um desentendimento com o
seu prefeito, e que por causa dos tais kits de transposição Teodoro falou que faria o plano
de contingência em 10(dez) dias e quer a prova que Teodoro faz nesse tempo. Que

recebeu uma mensagem em um bilhete do chefe de gabinete do prefeito de Presidente
Nereu que dizia: “falar com Teodoro AMAVI plano de contingência” e no final colocou que
tinha 12(doze) funções na prefeitura e que agora está só com 3(três) e sempre trabalhou
de cabeça erguida. Odenir ressaltou que o assessor de Defesa Civil da AMAVI, Teodoro, já
esteve na posição de Coordenador Municipal e tem o intuito de colaborar e não de entrar
em discordância com os demais Coordenadores. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente reunião, da qual para constar por mim, Teotônio, Secretário Geral,
lavrei a presente ata que será assinada pelos participantes da reunião, conforme lista de
presença anexa.
Teotônio Roman Bonessi – Secretário Geral
Carlos Gaertner – Coordenador

