
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 maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 

reuniram-se no CIGERD de Rio do Sul, os Coordenadores Municipais 

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

representante da AMAVI, André Gustavo Wormsbecher, e ainda sob a 
coordenação dos trabalhos, Moacir Cordeiro, da Defesa Civil Rio do 

Sul. A reunião estava prevista para iniciar após a inauguração do 
CIGERD na Defesa Civil de Florianópolis, marcada para as 14h, onde 

estava previsto um pronunciamento do Governador via 
teleconferência com os CIGERD´s regionais, no entanto após duas 

horas de espera veio a notícia que o mesmo não mais se 
pronunciaria, sendo então dispensados os demais convidados do local 

para se dar início a reunião do CODEC as 16:00h, momento em que 
diversos coordenadores municipais já haviam se ausentado devido ao 

adiantado da hora. Moacir abriu a reunião agradecendo a presença de 
todos, ressaltando a importância dos membros do CODEC de 

conhecerem e utilizarem e valorizarem esta estrutura, auxiliando 

inclusive na elaboração de protocolos para a gestão de eventos 
adversos. O coordenador Regional Jaimerson Espíndola ressaltou que 

a estrutura ali instalada está disponível para uso das Defesas Civis 
municipais para a realização de eventos e treinamentos. Em seguida 

André Gustavo Wormsbecher se apresentou como novo representante 
da AMAVI, falando brevemente de sua pesquisa de mestrado na 

UDESC (Uso de SIG na Gestão de Inundações) e colocando-se a 
disposição dos municípios, sendo-lhe atribuído secretariar a e fazer a 

leitura da Ata da última reunião, de seis de março de dois mil e 
dezoito, que em seguida foi aprovada por unanimidade de sem 

alterações. Em seguida o novo coordenador da Defesa Civil de 
Ituporanga se apresentou, Artur Alexandre Korb, sendo também 

Secretário de Planejamento daquele município. Moacir então falou do 
contato realizado com o CEMADEM durante o segundo seminário 

internacional de Defesa Civil em Florianópolis, relatando que a 

conversa e a pressão dos coordenadores municipais surtiu efeito, e 
que no mês seguinte o CEMADEM iniciou a manutenção dos 

pluviômetros da nossa região. Foi falado também sobre a solicitação 
de novos equipamentos via requisição da Receita Federal, que 

deverão serem feitas de forma colegiada via a Defesa Civil regional. 
Em seguida o Coordenador Regional Espíndola abordou quatro 

assuntos, sendo eles: primeiro – Divulgação do Curso de Agente de 
Defesa Civil no IFC, sendo que o edital sai dia 22/05/2018, 

solicitando a divulgação do curso para os interessados, sobretudo nos 



órgãos públicos; segundo – informou que a pedido do Secretário de 
Estado de Defesa Civil, que com a criação dos CIGERD´s o 

atendimento dos coordenadores regionais deverá mudar, sendo que 

agora serão os municípios preferencialmente deverão fazer o 
deslocamento para o CIGERD para buscar atendimento, ao invés dos 

coordenadores regionais irem de município em município, o que deve 
agilizar e melhorar a dinâmica de atendimentos; terceiro – que está 

sendo fechada a agenda com a UDESC para implantação do SISDC, 
sendo que os treinamentos serão efetuados no CIGERD, e que na 

ocasião irá entrar em contato com o representante da AMAVI para 
auxiliar no andamento dos trabalhos; quarto: foram escolhidas três 

opções de datas a serem enviadas para o Coronel Neto da Defesa 
Civil estadual, para a realização de um curso de SCO – Sistema de 

Comando de Operações. O curso será realizado em uma destas datas, 
sendo que as três sugestões enviadas foram: seis e sete de junho, ou 

treze e quatorze de junho, ou então vinte e vinte e um de junho. Em 
seguida o coordenador da Defesa Civil de Pouso Redondo, Martinho 

Adolfo Felipe, comentou de acidente ocorrido na BR-470 naquele 

município, onde a ocorrência demorou para chegar na coordenação 
da Defesa Civil municipal devido a falta do serviço de telefonia do 

199. Foi constatado que diversos municípios não possuem este 
serviço, sendo que uma das condicionantes pela operadora de 

telefonia seria de ter um atendente disponível vinte e quatro horas 
por dia em linha específica. Foram dadas algumas sugestões pelos 

presentes no sentido de passara a ligação para um setor que sempre 
tenha alguém, por exemplo numa guarita, que possa atender ao 

telefonema a acionar os agentes de defesa civil locais. Foi citado 
exemplo de Rio do Sul, onde a ligação é atendida pela Guarda 

Municipal nos horários em que a Defesa Civil está fechada, sendo que 
sempre há um agente de sobreaviso com o celular ligado para 

atender a ocorrência. Foi sugerido então pelo Moacir que a AMAVI 
levante a situação do telefone de emergência 199 nos municípios, 

buscando instruir os municípios a padronizar e melhorar o 

atendimento neste sentido. Nada mais havendo a tratar, Moacir deu 
por encerrada a presente reunião, da qual eu André Gustavo 

Wormsbecher, agora Secretário Geral, lavrei a presente ata que será 
assinada pelos participantes da reunião, conforme lista de presença 

anexa.   
 

 
 

 
André Gustavo Wormsbecher – Secretário Geral 

 

Moacir Cordeiro – Coordenador 
 

 


