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 dezenove dias do
mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se no reuniram-se no
Auditório da AMAVI, em Rio do Sul, os Coordenadores Municipais de Defesa Civil, conforme
lista de presença em anexo, o Coordenador Regional de Defesa Civil,

Espíndola, o

Assessor do CONSAGRI/AMAVI, Odenir Felizari, e ainda sob a coordenação dos trabalhos,
Carlos Gaertner, da Defesa Civil de Agronômica, que solicitou que o senhor Teotônio,
secretario geral do colegiado fizesse a leitura da ata anterior sendo a mesma aprovada
com algumas alterações, o senhor Odenir, deu as boas vindas, ressaltou a importância da
participação dos coordenadores, o senhor Carlos também reafirmou a importância da
participação e dos espaços de discussão de assuntos pertinentes as coordenadorias, o
senhor Espindola também colocou que paralelo ao colegiado, em meses alternados as
reuniões do CODEC, acontece no CIGERD ciclos de oficinas, onde cada encontro é definido
o tema para o próximo e também definição da data. Socializou que a próxima agenda
acontecerá no mês de março, com o tema a discutir sobre a padronização de documentos
utilizados no dia a dia das coordenadorias.
Elaine, também socializou que estas trocas de informações e ainda auxilio mutuo pode
contribuir muito nas ações planejadas de mobilização interna entre as coordenadorias. Na
sequencia o coordenador Carlos colocou aberta as inscrições para eleição da nova mesa
diretora do colegiado, conforme regimento interno para os cargos de: Coordenador, Vice

Coordenador, Secretário Geral, 1º Secretario, 2º Secretario. O Senhor Teotônio colocou o
nome a disposição para o cargo de Coordenador, senhor Josnei ao cargo de Vice
coordenador, Senhora Elaine coordenadora de Laurentino como secretária Geral, com a
ressalva de que esta exercendo a função temporariamente, senhor Jonata, coordenador
de Taió como 1º secretário e 2º secretário o senhor Correa, coordenado de Ituporanga,
todos os presentes foram favoráveis a composição, sendo então empossados como
membros da diretoria do CODEC. o Coordenador Carlos então seguiu para o próximo item
da pauta, sobre definição do calendário de reuniões para 2020, ficando definido pelos
presentes que as reuniões em meses alternados, acontecerão na ultima quarta feira do
mês, sempre as 08h30 primeira chamada e 09h00 segunda chamada conforme o que
dispõe o regimento interno. Sendo então a segunda reunião do ano, no mês de Abril no
dia 29, mês de junho no dia 24, mês de agosto no dia 26, outubro no dia 28 e em
dezembro antecipação para a primeira quarta feira, definido então o dia 02 para a ultima
reunião do ano. O Sr. Espindola, reforçou que a estrutura do CIGERD está a disposição
para inclusive reuniões itinerantes do colegiado, assim como havendo necessidade de
reuniões de comissões para alguma situação especifica. Os membros presentes também
sugeriram que algumas reuniões possam ser itinerantes. Nos assuntos gerais, último item
da pauta, houve ainda discussões sobre a necessidade de criação de um cargo efetivo em
Defesa Civil municipal, que se capacite e acompanhe o histórico de eventos no município,
sobre a rotatividade de coordenadores em cargo de comissão, as dificuldades de ano de
eleições municipais entre outras dificuldades peculiares a cada município. E assim por

nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, da qual para
constar por mim, Elaine, Secretária Geral, lavrei a presente ata que será assinada pelos
participantes da reunião, conforme lista de presença anexa.

Elaine Luckmann de Rezende - Secretário Geral

Teotônio Roman Bonessi – Coordenador

