
 

 

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 seis dias 

do mês de junho de dois mil e dezenove, 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, Alexander, o Assessor de Defesa Civil da AMAVI, Teodoro, eu, Teotônio, e 

ainda sob a coordenação dos trabalhos, Carlos Gaertner, da Defesa Civil 

Agronômica. Como secretário geral do Colegiado foi-me atribuído fazer a 

leitura da Ata da última reunião de onze de abril e, portanto, não houve 

ressalvas em seu conteúdo anterior. Teodoro novamente enfatizou a 

necessidade de enviar o relatório de documentos à AMAVI, fins dar maior 

credibilidade e garantia às Coordenadorias. Carlos reforçou a solicitação da 

AMAVI nessa questão em razão dos últimos acontecimentos de cheias no Vale. 

Informou, também, a dificuldade de gerenciar as formas de atuações das 

Coordenadorias de Defesa Civil que são partilhadas com outros setores das 

Prefeituras. Que, somente quando recebemos uma notificação do Ministério 

Público é que tomamos precauções aos determinados casos. Marinho, de Pouso 

Redondo, pronunciou a necessidade de valorização da carreira de Coordenador 

ou Agente de Defesa Civil. Sobre o Prêmio CODEC de boas práticas em Defesa 

Civil, Fernando, de Ibirama, descreveu a importância de atividades em Defesa 



 

 

Civil, a credibilidade que o órgão tem perante a sociedade e manifestou 

propostas de algumas melhorias no texto, que serão analisadas em outra 

reunião. Carlos indicou ao Colegiado algumas visitas técnicas principalmente 

aos municípios de Taió e Ituporanga, visto alguns Coordenadores não 

conhecerem as barragens. Eu, Teotônio, sugeri e foi aprovado pela maioria dos 

presentes na reunião, um grupo de trabalhos para dirimir as dúvidas relativas 

ao regulamento do Prêmio CODEC, que na próxima reunião do Colegiado irá 

trazer o Regulamento totalmente concluído. O grupo será composto pelos 

Coordenadores Municipais de Agronômica, Ibirama, Pouso Redondo, mais o 

Coordenador Regional Alexander, o Assessor da AMAVI, Teodoro e eu como 

Secretário Geral. A reunião será no dia dezenove de junho às nove horas na 

Defesa Civil de Ibirama. Carlos, devido à exoneração do Vice Coordenador: 

Luiz Carlos Haag, de Mirim Doce, do cargo de Agente de Defesa Civil, iniciou os 

trabalhos para a votação de um novo Vice Coordenador, sendo eleito pela 

maioria o Sr. Marcionor Waterkemper, de Atalanta. Nada mais havendo a tratar, 

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

Teotônio, Secretário Geral, lavrei a presente ata que será assinada pelos 

participantes da reunião, conforme lista de presença anexa.   

  

Teotônio Roman Bonessi – Secretário Geral 

Carlos Gaertner – Coordenador 


