
 

 

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 agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se no 

Auditório da AMAVI em Rio do Sul, os Coordenadores Municipais de Defesa 

Civil, com a lista de presença em anexo, o Coordenador Regional de Defesa 

Civil, Jaimerson Espíndola, eu, Teodoro Luís da Silva e André Gustavo 

Wormsbecher, como representantes da AMAVI do CODEC, Fabiana Meurer e 

Gustavo Leonardo Wloch, do setor de Planejamento Territorial da AMAVI, e 

ainda sob a coordenação dos trabalhos, Moacir Cordeiro, da Defesa Civil Rio do 

Sul. André, como representante da AMAVI, fez a leitura da Ata da última 

reunião, de oito de maio de dois mil e dezoito, não havendo ressalvas em seus 

apontamentos anteriores. Em seguida, André realizou uma apresentação sobre 

a revisão do mapeamento das áreas de riscos dos municípios da AMAVI, 

destacando, inclusive, dados e diretrizes fundamentais para também revisar e 

elaborar os Planos Diretores dos Municípios e os demais documentos públicos 

necessários, como o Diagnóstico Socioambiental. Fabiana, em sua exposição, 

reforçou a todos a importância da revisão do mapeamento das áreas de risco 

nos municípios, que contribui de maneira eficaz ao Plano Diretor, Diagnóstico 

Socioambiental e em outros Planejamentos dos municípios associados. 

Espíndola abordou sobre o preenchimento dos Planos de Contingência no 



 

 

sistema SISDC da Defesa Civil Estadual e também a necessidade das áreas de 

risco catalogadas para inserir nos planos. Ressaltou não poder disponibilizar 

um login e uma senha do sistema à AMAVI, tendo em vista que somente as 

Coordenadorias regionais e municipais recebem tais recursos de acessos, 

devido o próprio sistema ser direcionado apenas aos órgãos públicos. Informou 

também que a Coordenadoria Regional não fornecerá mais lonas para estoque 

às Coordenadorias Municipais, deixando a cargo das mesmas para adquiri-las, 

sendo que é dever dos municípios a prevenção aos eventos adversos, 

entretanto, caso ocorra subitamente uma ocorrência desastrosa, as lonas serão 

oferecidas às Coordenadorias Municipais. Destacou, ainda, a possibilidade da 

Coordenadoria Regional de Defesa Civil fazer parte do Regimento Interno do 

Colegiado de Proteção e Defesa Civil dos Municípios da AMAVI, visto que há 

outras Associações no estado que configuram às respectivas COREDECs 

(Coordenadorias Regionais de Defesa Civil) em seus Colegiados, tendo em 

vista que o Regimento Interno é anterior à legislação que criou as 

Coordenadorias Regionais. Moacir alegou que esta solicitação será levada ao 

conhecimento da Administração da AMAVI para uma posterior resposta 

oportuna, que na ocasião será analisada a forma adequada de alterar ou não o 

Regimento Interno. Moacir enfatizou a importância da presença dos 

coordenadores ou representantes dos municípios nas reuniões do Colegiado, 

devido o número mínimo de presentes nesta reunião. Ressaltou às inúmeras 

desculpas para o não comparecimento e agendou para o dia nove de outubro 



 

 

de dois mil e dezoito a próxima reunião do Colegiado, com o local ainda a ser 

definido até o final do mês de setembro. Na pauta sobre a implantação do 

número 199 nos municípios, foi-me atribuído relatar que a gerência de 

operações da OI Telefonia, tendo como representantes Luiz Roberto e Kátia, 

informarão à AMAVI como solicitar este serviço via ofício das Coordenadorias à 

direção da OI Telefonia e só então será repassado via Email os procedimentos 

necessários. Em relação à previsão de EL NIÑO para a Primavera deste ano, eu 

e o Moacir, alertamos aos presentes seguirem os meios oficiais de informações 

meteorológicas e prevenindo sempre seus municípios acerca das ”Fake News” 

nos meios sociais de divulgação. Espíndola ratificou o tema enfatizando que os 

municípios devem seguir somente as informações oficiais, pois em caso de 

problemas, estariam resguardados. Sobre o Fórum Permanente de Prevenção 

de Desastres na Bacia do Itajaí a ser realizado de quatorze a dezesseis de 

agosto, Moacir relatou que não está sendo possível mais realizar inscrição para 

o evento, ficando a cargo dos representantes da AMAVI solicitarem mais 

algumas vagas aos organizadores do Fórum. Fernando Jost, coordenador de 

Ibirama, se pronunciou enumerando as ações de proteção em Defesa Civil 

realizadas nos últimos meses por sua Coordenadoria. Nada mais havendo a 

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

mim, Teodoro Luís da Silva, 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 

 

 


