
ATA 003/2015 

Aos Vinte e Cinco dias do mês de setembro de Dois Mil e Quinze, reuniram-se na sala de reuniões 

da Secretaria de Educação os membros da COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil). Deu abertura a Senhora Vanda Fátima Signori, nomeada Diretora de Operações 

conforme Decreto número 6.019/2015 (Seis Mil e Dezenove de Dois de Setembro de Dois Mil e 

Quinze), passando a palavra para o Sargento Antônio Jaime Sott o qual explanou sobre os 

trabalhos realizados na ocasião do temporal que atingiu Capanema e região no dia Sete de 

Setembro de Dois Mil e Quinze, falou sobre as condições de estoque, logística e reposição de 

bobinas de lona, salientou a importância do trabalho em equipe, das dificuldades na hora da 

Resposta e em seguida passou a palavra para mim, Secretário da COMPDEC, onde foi explanado 

sobre os levantamento de informações de danos para a alimentação do SISDC – Sistema 

Integrado de Defesa Civil, salientou-se a importância de um levantamento mais detalhado 

quanto aos prejuízos econômicos Públicos e Privados, que neste evento atingiu para o Público 

R$ 43.719,00 (Quarenta e Três Mil e Setecentos e Dezenove Reais) e para o Setor Privado R$ 

1.429.847,00 ( Um milhão Quatrocentos e Vinte Nove Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais) 

Conforme laudos anexos a FIDE – Formulário de Informações de Desastres número 350/2015 

(Trezentos e Cinquenta de Dois mil e Quinze). Com o objetivo de dar sempre uma melhor 

Resposta ficou definido que será dado orientação e treinamento para as equipes que 

trabalharão a campo. Ficou definido também que os membros da coordenadoria na ocorrência 

de um sinistro se reunirão na Sede do Corpo de Bombeiros de Capanema para mapeamento e 

definição de trabalhos. Foi sugerido a confecção de coletes para a identificação como Agentes 

de Defesa Civil. Não tendo mais nada a tratar encerro a presente Ata que segue assinada por 

mim e pelos demais presentes. Vanderlei Pettenon, Izolete W. Schneider, Josiane Borbandelli, 

Liana Pasquali, Alceu Maldaner, Antonio Jaime Sott, José Luiz Kollemberg. 


