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 onze dias
do mês de abril 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, Espíndola, o Assessor de Defesa Civil da AMAVI, Teodoro, eu, Gustavo, e
ainda sob a coordenação dos trabalhos, Carlos Gaertner, da Defesa Civil
Agronômica. A reunião iniciou com a leitura da ATA do dia treze de março
efetuada pelo Cordeiro, da Defesa Civil de Rio do Sul, de forma voluntária, e
que trouxe duas correções em seu texto, que serão publicadas no site dos
Colegiados da AMAVI oportunamente. Em relação ao calendário de atividades e
capacitações para o ano, Espíndola explanou que está elaborando, em conjunto
com

a

SDC,

capacitações

sobre

Plano

de

Trabalho

de

Resposta,

de

Reconstrução e o SCO, e que serão anunciadas ainda neste semestre as
prováveis datas de realizações. Sobre o Prêmio CODEC de boas práticas em
Defesa Civil, Cordeiro descreveu o regulamento que será adotado e houve
novas propostas e algumas melhorias no texto, que serão encaminhadas às
Coordenadorias para uma última análise, antes de uma divulgação final.
Teodoro informou que recebeu um caderno do Tribunal de Contas de Santa
Catarina acerca de orientações aos municípios frente à Situação Emergência e

Calamidade Pública, que será enviado aos Coordenadores Municipais via email. Disse, também, que houve algumas mudanças a respeito de doações da
Receita Federal, após contato com a Delegacia de Rio do Sul, porém esta
orientação, não dificulta uma solicitação direta elaborada perante a Delegacia
da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Por fim, Teodoro enumerou às
Coordenadorias que já enviaram o relatório de documentos à AMAVI. Cordeiro
e Carlos Gaertner mencionaram da importância na remessa dos documentos
com

a

finalidade,

também,

de

servirem

como

modelos

a

todas

as

Coordenadorias do Alto Vale do Itajaí. Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente reunião, da qual, para constar por mim, Gustavo,
Primeiro Secretário, lavrei a presente ata que será assinada pelos participantes
da reunião, conforme lista de presença anexa.

Gustavo Hoffmann Rosar – Primeiro Secretário

Carlos Gaertner – Coordenador

