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Assunto:  aplaude  e  congratula  o  Senhor  Antonio  Edival  Pereira,  3º

Sargento do Corpo de Bombeiros Militar e Coordenador Regional de Proteção e Defesa

Civil da Região Norte e Nordeste de Santa Catarina.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos ao Senhor Antonio Edival

Pereira, 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar e Coordenador Regional de Proteção e

Defesa Civil da Região Norte e Nordeste de Santa Catarina.

Natural da cidade de Joinville, estado de Santa Cataria, onde reside atualmente,

Antonio  Edival  Pereira  é  casado  com Leria  Luciana  Fernande  Pereira,  tendo  três  filhos:

Thomas Edison Pereira, Thaysa Emely Pereira e Tahaina Emanuele Pereira.

Sua  atuação  em  Itapoá  deu-se  com  a  abertura  do  Quartel  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar,  nos  anos  de  2005  a  2009.  Como  Bombeiro  Militar,  foi  o  primeiro

bombeiro transferido para o município de Itapoá. Neste período, ocorreu a implementação dos

Bombeiros Mirins.

Atuou  efetivamente  como  Coordenador  da  Defesa  Civil  do  município  de

Itapoá, resultando na promoção junto à Secretaria de Estado da Defesa Civil, onde exerce a
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função de Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil da Região Norte e Nordeste de

Santa Catarina, atuando na Gestão de Riscos e Desastres. 

Em  seu  currículo,  destacam-se:  formação  em  Gestão  do  Varejo  –

UDESC/ESAG;  especialização  em  Gestão  de  Polícia  Comunitária  –  UNVALI/SENASP;

Curso Técnico em Enfermagem pela IFC/SC; Curso de Coordenador Regional  da Defesa

Civil; Palestrante em Fóruns e Congressos de nível regional, estadual e nacional sobre Gestão

de Riscos e Desastres;  Participação na 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil,  onde foi

implantada a Lei nº 12.608, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; Capacitação de

Gestão  de  Riscos  e  Desastres;  sempre  aprimorando seus  conhecimentos  em prol  do  bem

comum.

Na  Coordenação  de  Defesa  Civil,  participou  da  implementação  da

coordenadoria e das ações da Defesa Civil em toda região. Durante os eventos climáticos com

enchentes,  ocorridos  no  município  de  Itapoá  em  2008,  foram 4  eventos  que  originaram

documentações e planos de trabalhos, pelos quais o município foi beneficiado com galerias de

recursos federais, na época no montante de dois milhões de reais. 

No ano  de  2010,  devido  o  vendaval  e  erosão  marítima  que  ocorreram em

Itapoá,  a participação da Defesa Civil sob sua coordenação foi significativa para amenizar os

problemas ocorridos. 

 No  ano  de  2013,  atou  na  gestão  dos  desastres  da  reação  química  em São

Francisco do Sul, onde, em três dias após um intenso trabalho integrado por várias agências

de socorro, ambientais, privadas, de saúde e de assistência, conseguiram combater a reação

química que estava gerando fumaça e pânico aos moradores de São Francisco do Sul, Itapoá e

municípios do entorno. 

Em  2015,  no  maior  acidente  rodoviário  da  história  de  Santa  Catarina,  o

acidente de trânsito da Serra Dona Francisca, no qual morreram 51 vítimas, as ações foram

geridas pela Coordenação Regional, sob seu comando. 

 Neste ano de 2017, considerado o maior desastre ambiental do estado de Santa

Catarina, envolvendo produtos perigosos, o furto que resultou no vazamento de petróleo bruto

do duto da TRANSPETRO, em Itapoá, em resposta ao ocorrido, em conjunto com os órgãos

ambientais, cobrou medidas mitigadoras para o produto não contaminar o rio e comprometer

o  abastecimento  de  água de  Itapoá.  Acompanhou também,  neste  ano,  o  assoreamento  da

“Boca da Barra”, na Barra do Saí, neste Município, juntamente com o Prefeito Municipal de

Itapoá e demais autoridades ambientais.

A  Defesa Civil muitas vezes só é lembrada nos momentos de desastres, mas

sua importância vai além das calamidades, uma vez que agem também preventivamente, de

diversas maneiras: coordenação do mapeamento de risco, palestras, conscientização, plano de
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contingência,  treinamento  da  população,  etc.  Por  estas  e  demais  ações  desenvolvidas,

enaltecemos a importância da Coordenadoria  Regional de Proteção e Defesa Civil da Região

Norte e Nordeste de Santa Catarina e a eficaz atuação do 3º Sargento do Corpo de Bombeiros

Militar e  Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil da Região Norte e Nordeste de

Santa Catarina, Antonio Edival Pereira.

Assim, diante da proposição, esta Casa de Leis – Poder Legislativo, em nome

do povo itapoaense, aprova a presente Moção de Aplausos nº 12/2017.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 05 de setembro de 2017.
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