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 oito dias do mês
de Agosto de dois mil e dezenove, 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, os Coordenadores Regionais de Defesa Civil, Alexander e Espíndola, o Secretário
Executivo da AMAVI, Paulo Roberto Tschumi, o Assessor de Defesa Civil da AMAVI,
Teodoro, o Assessor do CONSAGRI/AMAVI, Odenir Felizari, eu, Teotônio, e ainda sob a
coordenação dos trabalhos, Carlos Gaertner, da Defesa Civil de Agronômica. Como
secretário geral do Colegiado foi-me atribuído fazer a leitura da Ata da última reunião de
seis de junho e, portanto, não houve ressalvas em seu conteúdo anterior. Em seguida foi
dada a palavra ao Secretário Executivo da AMAVI, Paulo Tschumi, que explanou sobre os
eventos agendados pela AMAVI durante este ano e o próximo acerca da comemoração
dos seus 55 anos. Ressaltou a presença do governador nos dias 13 e 14 de agosto em
Rio do Sul e no lançamento da obra do novo prédio que incorpora a AMAVI/UCAVI e
CÂMARA MUNICIPAL. Fernando, de Ibirama, informou que não participará mais das
reuniões do Colegiado, sendo que foi uma decisão da coordenadoria do seu município, e
citando as várias tentativas de elaborarem o prêmio CODEC de Boas Práticas. O
Coordenador de Imbuia, Édio Marquez, colocou que seria uma pena a saída de Ibirama
do Colegiado uma vez que seu município é bem estruturado e agrega muita experiência
e conhecimentos ao CODEC. Eu, Teotônio, sugeri que voltassem as reuniões do

Colegiado serem itinerantes, sendo aceita pela maioria e a próxima foi agendada para o
dia 10 de outubro no CIGERD de Taió. Paulo Tschumi colocou sobre a importância do
Colegiado de Defesa Civil da AMAVI para os municípios e no necessário engajamento
dos coordenadores municipais, também questionou sobre o fechamento das barragens
sul e oeste quando o nível do rio Itajaí Açu chegar em 4,5 metros em Rio do Sul, e em
resposta, Espíndola, informou que dentro do conjunto de melhorias e obras da Defesa
Civil Estadual, está a contratação de uma empresa especializada no controle e
manutenção de barragens. Espíndola se manifestou sobre alguns desentendimentos
ocorridos entre ele e o Assessor de Defesa Civil da AMAVI, Teodoro, colocando que
houve problemas de comunicação, sendo que Teodoro respondeu não ter absolutamente
nada contra sua pessoa e o seu trabalho na Coordenadoria Regional. Carlos recebeu na
reunião um ofício do Coordenador de Aurora, Gustavo Rosar, que por sua determinação
foi lido por mim, solicitando em seu conteúdo a exclusão do Assessor de Defesa Civil,
Teodoro, das reuniões do CODEC. Paulo Tschumi disse que este assunto será levado ao
conhecimento da Diretoria da AMAVI e oportunamente dará uma resposta ao Colegiado.
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

