
 

 

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 maio de dois mil e 

vinte e um, através de videoconferência, pelo endereço http://amavi.org.br/reuniao-online-codec, com início às 

09h00, reuniram-se os Coordenadores Municipais de Defesa Civil, conforme lista de presença, o senhor Beto 

Tschumi representante da AMAVI e presidindo a reunião o Sr.Jonata Petrowski Retke, Coordenador Geral do 

CODEC, que deu as boas-vindas a todos, e solicitou que Elaine fizesse a leitura da ATA da Reunião anterior que 

assim o fez, e posteriormente aprovada. Na ausência do secretário Elaine se colocou a disposição para auxiliar 

nos trabalhos do colegiado durante a reunião. O sr. Jonata iniciou falando sobre a padronização dos documentos, 

já iniciado em 2020 e retomado agora, pediu para que os compdecs enviassem para Elaine os documentos de uso 

diário nos municípios para que seja feito a compilação das informações e formatar em um documento único para 

ser socializado com os municípios. Jonata informou que ele, o Vice coordenador Sandro estão representando o 

Colegiado de Defesa Civil da AMAVI junto a Fecam, e que a partir disso estão enviando para cadastramento dos 

municípios o link do projeto Elos que tem por objetivo de atualizar os contatos dos municípios e solicitou para 

os coordenadores que realizassem os cadastros. Josnei socializou que já fez o cadastramento e que o cadastro é 

para atualizar dados junto a Defesa Civil Nacional e o CEMADEM para recebimento dos alertas. Também 

socializou sobre a manutenção dos pluviômetros da CEMADEM. Lucio sugeriu protocolar uma solicitação junto 

ao CEMADEM para a manutenção dos mesmos em nome do colegiado. Josnei socializou também que Rio do 

Oeste através de radio amador tem o controle da comunicação das barragens e que esta com dificuldade com o 

equipamento, inquiriu aos Coredecs se há possibilidade de rádios novos para as barragens pois em um evento a 

comunicação fica aberta 24h por dia com monitoramento e alerta para outros municípios quanto ao nível dos rios 

e das barragens. Alexander vai verificar e retornar para Josnei em relação ao assunto. Elaine também informou 

para Josnei que não dispõe mais do equipamento. O senhor Beto questionou sobre a situação dos municípios em 

relação a uma nova estiagem, e socializou que os caminhões com os equipamentos para perfuração de poços não 

estão ais sob a guarda da AMAVI, pois apesar de diversas tratativas para colocar em funcionamento não foi 

possível e se tornando inviável a sua utilização foi devolvido. Jonata também comentou sobre a inviabilidade de 

operar e contruir poços artesianos em terrenos públicos. Josnei socializou sobre uma ocorrência de golpe em seu 

município em se tratando de uma promessa de perfuração de poço artesiano usando informações verdadeiras 

contra um agricultor que teve o prejuízo de dois mil reais. Elaine também socializou sobre a dificuldade em 

transportar a água para o interior, sendo inviável a perfuração de poços em propriedades particulares mediante a 

legislação. Jonata também socializou sobre uma pesquisa realizada pelo IMA, sobre atendimento aos produtores 

de granjas sobre o fornecimento de água, sendo que o compdec Valter de Rio do Campo informou que sim, que 

também recebe essa solicitação. O Coordenador Geral deixou palavra livre para os compdecs e não havendo mais 

nada a tratar reforçou a data da próxima reunião em 07 de julho de 2021 as 08h45 com link a ser enviado junto 

com o edital de convocação, e deu por encerrada a presente reunião, da qual para constar por mim, Elaine, 

Secretária designada, lavrei a presente ata que será assinada pelos participantes da reunião, conforme lista de 

presença anexa.   

 

-  Secretário Geral 

– Coordenador 


