ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE DEFESA CIVIL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE
DO ITAJAÍ – CODEC/ALTO VALE – 03/03/2021
Conforme as determinações do Regimento Interno do Colegiado, aos três dias do mês de
março de dois mil e vinte e um, 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, o senhor Beto Tschumi representante da AMAVI e
presidindo a reunião o sr. Teotônio Roman Bonessi, Coordenador Geral do CODEC, que deu
as boas vindas a todos, para a primeira reunião do Colegiado de Defesa Civil de 2021, e
passou a palavra ao senhor Beto, que igualmente deu as boas-vindas, transmitiu os
agradecimentos da prefeita Geovana presidente da AMAVI. Socializou sobre o empenho da
associação em busca de tratativas para a compra da vacina para o Alto Vale, sobre a difícil
situação dos municípios diante da situação da COVID-19. Relatou que em decisão da diretoria
da AMAVI, aprovada pelos prefeitos de não contratar as consultorias e assessorias para os
colegiados, e desejou que o grupo seja unido e se apoiem nos encaminhamentos da defesa
civil. Com a palavra o coordenador Teotônio reforçou o apoio dos coordenadores regionais, e
passou a palavra ao coredec Sabino. Que se apresentou como coordenador da regional de
Rio do Sul, desde o dia 30/06/2020 e que trabalha em parceria com o coredec Alexander da
regional de Taió juntamente com os demais coordenadores municipais. Teotônio solicitou que
Elaine Secretaria geral fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que assim o fez, e
posteriormente aprovada. Teotônio esclareceu sobre a composição da nova diretoria do
colegiado e passou a palavra para Jonata coordenador de Taió que se manifestou interessado
em presidir o colegiado estando à disposição. Não havendo nenhuma objeção para a
indicação, os membros seguiram com a indicação de Sandro Ordendenge como Vicecoordenador, Hipólito como Secretário Geral, Carlos Gaertner como 1º Secretário e Renato
Abreu como 2º Secretário. Tendo todos os nomes aprovados pelos presentes. Em seguida o
senhor Beto solicitou que a nova diretoria fizesse contato com a Mila para alinhar os
encaminhamentos e publicidade da eleição. Jonata agradeceu a confiança, igualmente
Sandro e Hipólito agradeceram ao colegiado e ao Sub Sabino. Seguindo a pauta do dia,
definição do calendário de reuniões para 2021, o senhor Beto informou que a princípio as
reuniões serão virtuais, e serão gravadas, conforme o regimento acontecem bimestralmente,
no horário das 8h45 em primeira chamada e 9h em segunda chamada. Próxima reunião no
dia 12 de maio, em julho no dia 07, em setembro dia 08 e novembro dia 10. Nos assuntos
gerais o senhor Renato Abreu pediu a palavra e socializou a intenção de compartilhar com o
grupo e a sociedade as boas práticas em defesa civil, a exemplo de outros programas
utilizados pela Polícia Militar, onde o cidadão acessa as informações. Também socializou
sobre a compra coletiva dos uniformes, se a AMAVI poderia fazer a compra para facilitar a
aquisição para os municípios devido a quantidade mínima. Também solicitou a contratação
de profissionais através da AMAVI para trabalhos de geologia e hidrologia, visto que a maioria
dos municípios tem dificuldades em realizar mapeamentos pela falta de profissionais. Teotônio
também complementou sobre a partilha de informações com o grupo de boas práticas, para
atuar em todas as áreas. Elaine também socializou que em Laurentino foi instituído os
NUPDECS em 6 áreas consideradas de maior risco para inundação. Mas que deveria se

expandir para todas as áreas, pois seriam mais facilmente alcançadas as informações e
principalmente os alertas e o que fazer se estiver na área de risco. Hipólito também socializou
que sobre um novo programa para a proteção e defesa civil envolvendo o cidadão, já está
prevista na lei, e que é o formato do NUPDEC, que os alertas são acessíveis pelo telefone
através de sms, e também agora pelo telegram, além das redes sociais, que uma nova
ferramenta pode confundir. Beto questionou ao Coredec Sabino a disponibilidade do Estado
para avaliação com profissionais de geologia e hidrologia e Sabino informou que há a
possibilidade. 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.

