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Aos dez dias do mês de junho do ano dois mil e treze reuniram-se, às dez 
horas da manhã, à Rua Xavantes, quatrocentos e setenta e seis, no bairro 
Atiradores, na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, em Joinville, Santa 
Catarina, sede administrativa do IVC e local patrocinado pela empresa Bureau 
de Comunicação e Eventos para reuniões, os associados e diretores da 
entidade ambientalista. Conforme convocação prévia como determina o 
estatuto no artigo vigésimo, foi divulgada a pauta desta reunião que foi enviada 
aos sócios via correio eletrônico e publicados na internet no sítio 
www.institutovivacidade.org.br no referido link de reuniões direcionado para o 
blog, com os seguintes assuntos a serem debatidos:  
Repercussão do documento com posicionamentos do IVC às autoridades de 
Garuva e Araquari; Encerramento do projeto Eco-Escola; Parceria com o COL 
e Cia Águas de Joinville no projeto "Se ligue no esgoto"; Atividades que o IVC 
participou nos últimos dois meses; Evento de comemoração de 5 anos do IVC 
em agosto; Parceria com a SDR Joinville; Entrega de ofício do IVC aos 
governantes de São Francisco do Sul; Palavra livre 
O presidente João Carlos Farias, deu as boas vindas a todos e convidou todos 
para assistirem o vídeo do projeto “Se ligue no esgoto” do COL (Clube de 
Oratória e Liderança) que o IVC é parceiro. Em seguida foi apresentado o 
Making Off do referido vídeo. 
O presidente agradeceu aos diretores que acompanharam o IVC em Garuva e 
Araquari e já comunicou que está sendo agendada uma reunião na prefeitura e 
na câmara legislativa de São Francisco do Sul. Informou que o encerramento 
do projeto Eco-Escola aconteceu no dia 22 março e que teve grande 
repercussão midiática. 
Farias lembrou que o IVC é parceiro no projeto “Se ligue no esgoto” e que o 
material do projeto será utilizado em palestras para a educação e 
conscientização ambiental. Aproveitou para destacar que o IVC deve cobrar da 
Câmara de Vereadores de Joinville que eles liguem seu esgoto na rede. 
Stella lembrou que a Fundema é quem tem a informação de quais domicílios se 
ligaram ou não a rede coletora, através do Plie (Programa de Ligação Regular 
de Esgoto). Stella ainda lembrou que as palestras devem ser realizadas onde 
já está autorizada a ligação à rede coletora de esgoto. 
O presidente informou que nestes últimos meses o IVC foi bastante procurado 
para realizar palestras e exposições, como o CEI Raio de Sol que foi 
contemplado com o projeto Embraco de Ecologia; CEI Amandus Finder 
também está implantando projeto de aproveitamento de água de chuva; CEI 
Siegfried Poffo; Escola Saul Santana, nesta o IVC foi homenageado pela 
parceria realizada em ano anterior. Outra escola, a Barkemmeier também foi 
realizada palestra, no Vila Nova. 
No Elias Moreira foi realizada também uma palestra para alunos do curso 
técnico de química industrial. 
Farias lembrou que em Araquari foi aprovada a lei de aproveitamento de água 
de chuva e que teve a participação do IVC apoiando a iniciativa. 
Em Garuva o IVC também se fez presente com palestra na Semana de Meio 
Ambiente sobre aproveitamento de água de chuva. 



O IVC participou de reunião na SDR Jlle para a preparação da Conferência 
Estadual de Meio Ambiente que vai formar a comissão no dia 24 de julho. 
O presidente lembrou que em 23 de agosto o IVC completa 5 anos e o projeto 
‘Se ligue no esgoto’ acompanhado da exposição fotográfica será o evento que 
vamos realizar principalmente nas escolas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Cachoeira e pede a todos os associados do IVC que verifiquem nomes de 
escolas que tenham interesse no nosso evento. 
Também foi aprovado por unanimidade que o IVC se manifeste oficialmente 
junto ao governo do estado, através da SDR Jlle o apoio ao retorno da 
navegação, da mesma forma como o COL Jlle. 
Na palavra livre o associado Adair comentou o problema de Jlle ainda não 
estar aplicando a lei de aproveitamento da água de chuva. Farias lembrou que 
o IVC está pressionando o executivo para que a lei que já existe seja 
desengavetada e aplicada.  
Stella alertou que está sendo discutida na Alesc a alteração do Código 
Estadual do Meio Ambiente, e sugere que o IVC avalie a formatação de 
propostas que possam melhorar o referido Código. Stella se comprometeu de 
produzir uma minuta para a implantação da lei do aproveitamento da água de 
chuva. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião que eu, Altamir 
Andrade, secretariei e lavrei a presente ata e que vai assinada por mim e pelos 
demais participantes. 
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