
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
DE JOINVILLE E REGIÃO – VIVA O CACHOEIRA – IVC 

 
Ata 24ª Assembleia Geral Ordinária do IVC 

 
Aos onze dias do mês de agosto 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 os associados da OSCIP – Organização Social Civil de Interesse Público, para a realização 
da terceira Assembleia Geral Ordinária de eleição da diretoria para a gestão do biênio dois mil e doze a 
dois mil e quatorze; prestação de contas da gestão biênio dois mil e dez a dois mil e doze ao Conselho 
Fiscal; prevista no calendário de reuniões; pendências e outros temas eventuais de palavra livre conforme 
pauta de edital de convocação publicada no blog no sitio da internet www.insitutovivaocahcoeira.org.br, no 
dia trinta e um de julho de dois mil e doze e também nos editais de convocação publicado em jornais a 
saber: edição cinquenta e oito da primeira quinzena de julho do JOG – Jornal O Garuvense; página seis; 
edição treze do JOA – Jornal O Araquariense da primeira quinzena de julho; página sete, edição cinquenta 
e cinco da segunda quinzena de julho do JOI – Jornal O Joinvilense, página três e edição setecentos e 
oitenta e dois do JOV – Jornal O Vizinho, página dois, da semana vinte e nove, em julho, dando assim 
ampla divulgação pública, além de a associada Fabiane Carvalho haver telefonado para todos três dias 
antes da reunião e também ter sido enviado e-mails duas semanas antes para todos que têm endereço 
eletrônico. 
O presidente Ademar César dos Santos abriu a reunião em primeira convocação às nove horas e trinta 
minutos e suspendeu-a pelo baixo quórum. Às dez horas fez a abertura da assembleia em segunda 
convocação agradecendo a presença de todos e apresentou aos presentes mais principalmente ao 
Conselho Fiscal, o balanço contábil que será assinado por todos os presentes e anexados a essa ata, 
lembrando que todos os documentos estão a disposição da sociedade no escritório contábil Luz Oliveira. 
Lembrou ainda o presidente que agora na condição conquistada de OSCIP as receitas e despesas e seus 
controles seguem ainda mais rigor nos controles sociais e governamentais razão pelo qual um contador 
deve compor a diretoria. Após, o presidente fez um relato de sua gestão agradecendo o apoio de todos 
nesses dois anos, especialmente ao vice-presidente o marinheiro aposentado Adilson Lopes da Silva que 
o representou em vários eventos, haja vista sua agenda ter sido bastante ocupada com as atividades do 
Instituto Ademar César. Das ações desta sua gestão ficam pendentes a finalização burocrática dos 
projetos de captação, aproveitamento de água de chuva no CEI Fátima; o vídeo produzido em parceira 
com o Clube de Oratória: “O Rio Que Teima Pela Vida”, a mudança do nome IVC para Instituto Viva 
Cidade. Também pendente e com metade dos recursos já na conta bancária do IVC o projeto EcoEscola 
para implantação de coleta e aproveitamento de água de chuva e sistema de aproveitamento do lixo 
orgânico pela compostagem coordenado pelo Dr. Água. Informou ainda o presidente que sua diretoria vem 
denunciando a sociedade as promessas de campanha eleitoral do prefeito que não foram cumpridas, mas 
assumidas e assinadas em documento público exposto desde então na internet no sítio do IVC. Sugeriu 
ainda que o IVC continue a alertar e defender a proteção ambiental dos rios de Jlle e região e a 
recuperação ambiental deles; o retorno da navegação nos principais rios da região destacando-se o 
Cahoeira em Joinville, o Palmital de Garuva e o Parati de Araquari; o retorno da navegação na Baía 
Babitonga; a reabertura do Canal do Linguado a proteção ambiental e a recuperação do ecosistema e o 
santuário da Baía Babitonga e a luta para ver aplicada a lei municipal de aproveitamento de água de 
chuva. Em seguida abriu a assembleia para apresentação de chapas que desejam disputar a diretoria para 
o próximo biênio. Confirmada apenas uma liderada pelo associado João Carlos Farias, candidato indicado 
pela atual diretoria e apoiado por unanimidade, foi eleito e oficialmente declarado empossado por 
aclamação: Presidente João Carlos Farias, vice-presidente Adilson Lopes da Silva; Primeiro Tesoureiro 
Mauro Cesar Ronchi ; Segunda Tesoureira:  Fabiane Carvalho; Primeiro Secretário: Adair Manoel Lopes;  
Segundo Secretário: Juventino Elias Salvador; O Conselho Fiscal:  Titulares: Morgana de Souza , Jorge 
Luiz Mazotto e Daiane Couto da Cunha; Suplentes: Fidélis Berkenbrock, Jéssica e Ilaine Cristina de Melo; 
ex-presidente imediato Ademar César dos Santos e Membros do Conselho de Presidentes Altamir A. 
Andrade e Ademar César dos Santos. Sendo única chapa a se apresentar foi aclamada e empossada 
como uma salva de palmas.  
Mais uma vez o presidente Ademar César dos Santos, renovou o agradecimento a todos e pediu 
desculpas lamentou não poder se dedicar mais e se colocal a disposição de continuar uma luta 
destacando a fiscalização como maior foco do IVC. Ato imediato declina do cargo e passou a palavra ao 
presidente eleito que relatou que nessa gestão já realizou mais de cinquenta palestras principalmente em 
escolas da região representando o IVC e um público de mais de dois mil e quinhentos alunos 
conscientizados. Registrou que o consumo de água publica no CEI Fátima reduziu em quase a metade 
com o projeto implantado pelo IVC. O presidente João Carlos Farias apresentou a proposta do Mauro de o 
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IVC certificar produtos ecológicos e ambientais como economizadores de água o que foi aceito pela 
diretoria. Dada a palavra ao secretário da reunião informou que o IVC pode se associar ao Alades- 
Agência Latino Americana para o Desenvolvimento Sustentável, entidade ligada a ONU – Organização 
das Nações Unidas, o qual poderá certificar com estes selos no certificado. A proposta foi aprovada por 
unanimidade João Carlos Farias informou que irá representar o IVC no Rio de Janeiro no dia primeiro de 
setembro próximo no evento “Diálogos por um Brasil Sustentável” realizado pela Alades. Farias fez o seu 
discurso de agradecimento e encerrou a reunião convidando todos para a próxima reunião dia oito de 
outubro às dez horas da manhã. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião que segue assinada por 
mim e demais presentes. 
 


