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Aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e doze, na sede administrativa do IVC – Instituto Viva o 
Cachoeira, à Rua Xavantes, quatrocentos e setenta e seis, bairro Atiradores, Joinville, Santa Catarina, 
reuniram-se a diretoria da OSCIP – Organização Social Civil de Interesse Público, para a realização da 
assembleia extraordinária, às dez horas, para debater assuntos de ordem administrativa. O presidente 
João Carlos Farias abriu a reunião passou a palavra para Fabiane Carvalho, que explicou o funcionamento 
da Acredi, já que reduz custo de manutenção de conta, a Acredi cobra apenas trinta reis mensais de 
integralização de cota capital. A Acredi não vai cobrar a cesta de relacionamento de serviços de vinte e 
cinco reais mensais o que dá uma economia de trezentos reais por mês. A plenária aprovou a 
transferência. 
Dada a palavra, Altamir Andrade fez um relato da participação dele e do presidente do IVC no Fórum 
Diálogos por um Brasil Sustentável com a participação de autoridades nas áreas de saúde e meio 
ambiente. Foi anunciada a criação do TSI (Tribunal Social Internacional) e das secretarias regionais da 
Defensoria Social. Retomando a palavra, João Carlos Farias comentou a participação de outras entidades 
sociais e suas lideranças, como no caso do assentamento do Mato Grosso, sendo o IVC convidado, com o 
Dr. Água para visitar o assentamento e avaliar soluções no uso e aproveitamento de água às famílias. Foi 
informado também que haverá em dezembro no dia dez em evento da Defensoria Social em Joinville que 
o IVC ajudará a organizar. O presidente também informou a participação do IVC na Quarta Mostra de 
Educação Ambiental nos dias quatorze e dezesseis de setembro. Vamos apresentar aos visitantes as 
atividades do IVC, seus projetos, vamos expor reportagens de jornais sobre os projetos, vamos mostrar os 
filtros e moduladores de água que são usados nos projetos. Vamos levar banners da exposição fotográfica 
do IVC e divulgar o vídeo “O rio que teima pela vida” e fichas do IVC para associar visitantes. A associada 
Fabiane sugeriu que o IVC ceda a exposição fotográfica à Fundema para eles exporem na Mostra. Farias 
comentou como está a instalação do sistema de água de chuva na Escola Rural Hermann Müller. A 
composteira já está instalada e alunos e professores estão em treinamento. Farias convidou todos para 
estarem na escola em Pirabeiraba no dia vinte e dois de setembro, quando será inaugurado o projeto, 
entregue e em funcionamento o sistema de água de chuva e a composteira. Sobre o CEI Fátima, Farias 
confirmou que já está implantado e apenas esperando a fiscalização administrativa com a Fundema. 
Farias comentou que o associado Mauro trabalha há três anos com moduladores de água. Onde se instala 
os moduladores dá-se um certificado de responsabilidade ambiental que é atestado pelo IBDN. Farias 
sugere que o IVC faça a certificação e a contrapartida de um real para o IVC de cada modulador vendido, 
o que foi aprovado. As reuniões de assembleia que eram aos sábados estão definidas para as segundas 
segundas feiras de cada bimestre a partir das dez horas da manhã. Outubro e dezembro desse ano; 
janeiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro do próximo ano e nos mesmos meses de dois mil e 
quatorze. Foi encaminhada a Câmara de Vereadores sugestão de instalação de moduladores de água no 
hospital São José. Dada a palavra livre, Farias vai dar uma entrevista ao jornal A Notícia no dia onze de 
setembro sobre o projeto EcoEscola, e também vai se reunir com a secretaria de educação municipal para 
dar continuidade as palestras do IVC nas escolas. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a 
reunião que vai assinada por mim, Altamir Andrade, que redigi a presente ata e demais presentes. 

 


