
 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE DEFESA CIVIL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO 

VALE DO ITAJAÍ (CODEC/ALTO VALE) DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Conforme as determinações do Regimento Interno do Colegiado, aos dez dias do mês de 

dezembro de dois mil e vinte, através de videoconferência, pelo endereço 

http://amavi.org.br/reuniao-online-codec, com início às 9h, reuniram-se os Coordenadores 

Municipais de Defesa Civil, conforme lista de presença, o Coordenador Regional de Defesa 

Civil de Rio do Sul, Subtenente Sabino, e o Coordenador Regional de Defesa Civil de Taió, 

Alexander, Teodoro Luis da Silva assessor do colegiado e presidindo a reunião o sr. Teotônio 

Roman Bonessi, Coordenador Geral do CODEC, deu as boas-vindas a todos, para a segunda 

reunião do colegiado de defesa civil, e a primeira reunião virtual, em seguida solicitou que a 

senhora Elaine, secretária geral do colegiado, mediasse a reunião virtual, observando a ordem 

das falas pelo chat ou quando solicitado através da ferramenta mão, assim como confirmasse 

a presença com a identificação de nome e município através do CHAT, também solicitou que 

fizesse a leitura da ata anterior sendo a mesma aprovada. Primeiro ponto discutido sobre o 

regimento e o tempo entre convocação de primeira chamada e de segunda chamada, uma 

vez que o edital de convocação deixa 30 minutos de intervalo causando sempre atraso no 

início, sendo verificado que no regimento interno a convocação é de 15 minutos após primeira 

chamada. Também foi discutido que em fevereiro de 2021 será deliberado sobre a substituição 

dos membros da mesa. O Coredec Sabino socializou sobre a situação da estiagem nos 

municípios, onde quase todos os municípios emitiram decretos de situação de emergência, e 

que estes decretos já venceram. Alexander falou que algumas normas para solicitação de 

assistência humanitária. Teodoro complementou com informativos da Fecam. Alexander 

complementou ainda que o grande problema enfrentado é pela agricultura, na situação da 

estiagem. Elaine socializou sobre os problemas enfrentados no município de Laurentino, e 

que pela demora na avaliação do processo de homologação, muitos agricultores perderam 

prazos para solicitar financiamentos junto a instituições bancárias, sendo que estes precisam 

do decreto homologado e reconhecido pela União para tal liberação. Além do plano de 

trabalho para solicitação de combustível junto ao Estado, pela mesma demora não foi 

atendido, com a justificativa de que o município não havia solicitado itens de assistência 

humanitária disponíveis como caixas de água e reservatórios, o que no momento não era a 

necessidade da população, pois as residências já possuíam caixas de água e poços, porém 

estes estavam secos e foi transportada água durante 4 meses com equipamentos do 

município. Dando sequência na pauta, foi socializado sobre a situação da COVID-19 nos 

municípios, Elaine socializou a situação em Laurentino, e as ações realizadas em conjunto 

com a defesa civil, saúde e educação. Hipólito socializou sobre as publicações da COVID em 

Braço do Trombudo. Teodoro questionou se a AMAVI deveria continuar divulgando os boletins. 

Sub Sabino socializou sobre o Decreto 970 do Estado, onde atribui a fiscalização da COVID 

pelos bombeiros e polícia militar, que auxiliam nos municípios para fazer cumprir as 



 

 

determinações dos decretos. Hipólito complementou que o BM e PM estão fazendo a 

fiscalização desde o início da pandemia. Josnei socializou que está se desligando da 

coordenadoria de Rio do Oeste, mas que prestou concurso público para o cargo de Agente 

de Defesa Civil e sendo aprovado em primeiro lugar deve ser convocado logo no inicio do 

ano. Todos os colegas desejaram sucesso e parabenizaram pela atuação do Josnei nos 

últimos oito anos no município de Rio do Oeste. Teodoro leu sobre o regimento interno em 

que no mês de fevereiro deve acontecer assembleia para eleição da nova diretoria. Hipólito 

socializou sobre a construção dos PlanconEduca e que está atuando junto a secretaria de 

assistência de seu município para a construção de um plancon naquela pasta. Teodoro 

socializou que auxiliou na construção do PlanconEdu. Teotonio seguindo a pauta questionou 

sobre o calendário de reuniões do colegiado, sugerindo para a primeira quarta-feira do mês 

de fevereiro. A AMAVI vai dar ciência aos novos compdecs dos municípios. Sub Sabino falou 

sobre novas capacitações e Alexander complementou sobre a capacitação do S2ID. Teodoro 

se colocou a disposição de todos. Definido data da próxima reunião para 03 de fevereiro de 

2021 ainda a ser confirmado local e horário através de edital de convocação. E assim por 

nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual para constar 

por mim, Elaine, Secretária Geral, lavrei a presente ata que será assinada pelos participantes 

da reunião, conforme lista de presença anexa.   

 

Elaine Luckmann de Rezende - Secretário Geral 

 

Teotônio Roman Bonessi - Coordenador 

 


