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Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze na sede do CEI – Centro de Educação Infantil 
Fátima no bairro Fátima, em Joinville, Santa Catarina, ás oito horas da manhã, reuniram-se parte da 
diretoria do IVC – Instituto Viva o Cachoeira com a direção e professores do referido CEI para planejar 
pendências do projeto Aproveitamento de Águas das Chuvas, para que todas as ações sejam 
rigorosamente cumpridas. Além disso, o encontro foi também para oficializar o término das obras de 
instalação do sistema de captação, tratamento e aproveitamento das águas de chuvas exclusivamente nos 
banheiros do CEI. Ficou, mais uma vez decidido que a direção do CEI vai oficializar convite através de 
ofício com cópias para o IVC, ainda neste mês de março, para que a Secretaria de Saúde do Município e 
Vigilância Sanitária, a Fundema e a Cia Águas de Jlle façam suas respectivas vistorias e emitam 
documentos confirmando a implantação e operação do sistema de acordo com o proposto no projeto e em 
operação. A partir desta data cerca a responsabilidade do IVC sobre o sistema implantado e constituem-se 
todos os equipamentos instalados em patrimônio do CEI Fátima. Ainda neste mês de março a direção do 
CEI Fátima vai articular junto a Secretaria Municipal de Educação, a realização de encontros palestras 
com outras vinte escolas do município para a realização de palestras sobre o sistema implantado no CEI 
Fátima. Além disso, é de responsabilidade do CEI Fátima cumprimento das atividades pedagógicas sobre 
o tema com seus alunos conforme detalhado no projeto. As palestras nas demais escolas são de 
responsabilidade de realização do IVC. A direção do CEI Fátima também se compromete em organizar 
uma reunião até a primeira quinzena do mês de abril com todos os professores, funcionários e também 
convite aos pais e comunidade para uma palestra do IVC sobre o tema acompanhado de exposição 
fotográfica conforme o projeto. Foi lembrado ainda que a postagem “Água da chuva nos banheiros”, no 
blog www.jornalistaandrade.blogspot.com, pode ser divulgado como fonte de pesquisa e divulgação do 
projeto no CEI Fátima. Conforme projeto, foi cumprida também a divulgação pública do mesmo em 
reportagens de jornais que enumeramos: edição quarenta e oito do jornal O Joinvilense, com matéria de 
capa no mês de novembro do ano de dois mil e onze; edição setecentos e sessenta e sete no jornal O 
Vizinho no mesmo mês e ano; e também na edição quarenta e cinco do jornal O Araquariense já no ano 
vigente e no mês de fevereiro, o tema tem destaque nas edições número trinta, do jornal O Araquariense; 
edição cinquenta do jornal O Joinvilense; edição quarenta e nove do jornal O Garuvense e edição 
setecentos e setenta e quatro do jornal O Vizinho. Um exemplar de cada edição foi entregue ao CEI para 
seus arquivos. O Dr. Água, João Carlos Farias, lembrou que os equipamentos têm garantia de fabricante e 
que a bomba elétrica tem informações para contato. Atendendo o pedido da direção do CEI, será formada 
uma relação com nomes e telefones para contato em caso de mau funcionamento. 
Foi lembrado ainda que toda a responsabilidade financeira do projeto é de responsabilidade exclusiva do 
IVC junto à Fundema, e não teve o CEI Fátima qualquer gerência sobre os mesmos conforme o projeto. 
O CEI Fátima já está fazendo parceira com o Instituto Ademar César para um projeto pedagógico 
ambiental com as crianças do CEI Fátima. Nada mais haverá a tratar foi encerrada a reunião que eu 
Altamir Andrade secretariei e redigi a presente ata que teve a participação do vice-presidente Adilson 
Lopes da Silva, João Carlos Farias, Ereni, Mara e Adélia: 
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