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Conforme as determinações do Regimento Interno do Colegiado, aos 

seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, 
reuniram-se no IFC Unidade Urbana de Rio do Sul, os Coordenadores 

Municipais de Defesa Civil, com a lista de presença em anexo, os 
Coordenadores Regionais de Defesa Civil, Espíndola e Alexander, a 

doutoranda da FURB, Giane Roberta Jansen, eu representante da 
AMAVI, Teodoro Luís da Silva, e ainda sob a coordenação dos 

trabalhos, Moacir Cordeiro, da Defesa Civil Rio do Sul. Moacir abriu a 
reunião agradecendo a presença de todos e transmitindo as boas 

vindas aos novos Coordenadores Municipais de Salete, Atalanta, 
Aurora e Lontras. Como representante da AMAVI foi-me atribuído 

fazer a leitura da Ata da última reunião, de trinta e um de outubro de 
dois mil e dezessete, e em seus devidos encaminhamentos adotados 

restou apenas uma ressalva questionada pelo Espíndola, sobre 

constar em Ata a presença dos Coordenadores Regionais nas reuniões 
do CODEC e não somente na lista de presença. Após o mandato de 

um ano, a Diretoria Executiva do Colegiado, em votação, foi reeleita 
por mais um ano, com apenas uma mudança na Secretaria Geral, 

ficando por assim constituída com os seguintes cargos: Coordenador, 
Moacir Cordeiro; Vice-coordenador, Josnei Moser; Secretário Geral, 

Teodoro Luís da Silva; Primeiro Secretário, Carlos Brandt; Segundo 
Secretário, Fernado Jost. Na pauta a respeito do Diagnóstico 

Socioambiental e as particularidades em sua elaboração ficou 
acordado que os municípios e suas comissões de cada setor 

específico, que mostrarem interesse, devem agendar na AMAVI uma 
reunião para uma referência na sua confecção. Sobre os pluviômetros 

do CEMADEN, Moacir se comprometeu a discutir a possibilidade de 
solicitar o envio, aos municípios do Alto Vale, de alguns instrumentos 

já cadastrados, como Pouso Redondo e Ibirama, no Seminário 

Catarinense de Avaliação dos Alertas do CEMADEN no dia doze de 
março, em Palhoça, quando estarão presentes os representantes do 

órgão. Abordado, também, pelo Espíndola, a relevância da presença 
dos Coordenadores Municipais no segundo Seminário Internacional de 

Proteção e Defesa Civil, nos dias treze e quatorze de março, em 
Florianópolis, em matéria de conhecimento na redução de risco de 

desastres. A mim, foi pautado dissertar sobre o Projeto Defesa Civil 
na Escola, com o intuito de aplicá-lo de um modo transversal ao 

currículo escolar, tendo a anuência das secretarias municipais de 
educação, capacitando alunos e professores para atuarem de forma 

compartilhada com a Defesa Civil de seu município, com um método 
eficaz na gestão de risco de desastres.  Em relação ao planejamento 

para este ano vigente, Moacir preferiu discutirmos, em acordo com os 
demais presentes, para uma próxima reunião, por uma questão do 

tempo a ser despendido, sendo que apenas foi defendido rever com 



outros fornecedores da região, assim destacado pelo Coordenador 
Carlos Brand, os uniformes almejados às Coordenadorias. Na 

sequência da reunião foi proferida a exposição da doutoranda Giane 

Roberta Jansen, da FURB, acerca sobre o levantamento de dados de 
Gestão de Risco de Desastres, realizado por termo de cooperação 

entre a FURB, DEFESA CIVIL ESTADUAL, COMITÊ DA BACIA DO 
ITAJAÍ, AMFRI, AMMVI e AMAVI. Nada mais havendo a tratar, deu-se 

por encerrada a presente reunião, da qual, para constar por mim, 
Teodoro Luís da Silva, agora Secretário Geral, lavrei a presente ata 

que será assinada pelos participantes da reunião, conforme lista de 
presença anexa.   

 
 

 
 

Teodoro Luís da Silva – Secretário Geral 

 
Moacir Cordeiro – Coordenador 

 


