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Aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze reuniram-se, a partir 
das dez horas e quinze minutos, na sede administrativa, à rua Xavantes, 
quatrocentos e setenta e seis, bairro Atiradores, 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 
à diretoria via correio eletrônico e publicada na internet no sítio 
www.institutovivacidade.org.br no referido link de reuniões direcionado para o 
blog, com os seguintes assuntos a serem debatidos segundo a pauta: 
22/06 – Participação do Presidente João Carlos Farias e do Dir. Mauro Ronchi 
na comissão especial das águas da Câmara Municipal de Joinville, onde foi 
entregue o convite do lançamento do vídeo do Marinheiro do Rio Cachoeira; 
29/06 – Lançamento do documentário do Marinheiro do Rio Cachoeira com 
presença da maioria dos diretores e familiares do IVC; 
07/07 – Reunião do Presidente do IVC, da presidenta do COL e do Produtor da 
Ipê Produções Altamir de Andrade com o Vereador Adilson Mariano como 
objetivo de alinhar a divulgação do documentário do Marinheiro do Rio 
Cachoeira na câmara de vereadores para todos os vereadores; 
14/07 – Participação do Presidente João Carlos Farias e Ex-Presidente Altamir 
de Andrade na futura Associação dos Ciclistas de Joinville; 
16/07 – Dir. Mauro Ronchi participa e entrega o dossiê do IVC na comissão 
especial das águas da Câmara de Vereadores; 
17/07 – Participação do Presidente João Carlos Farias e do Diretor de Curso e 
Ex-Presidente do COL Altamir de Andrade na reunião com o Presidente da Cia 
Águas de Joinville para entrega da trilogia dos vídeos documentários sobre o 
Rio Cachoeira; 
25/07 - Defensoria Social e investigação de crime ambiental em Garuva 
27/07 – Participação do Presidente João Carlos Farias na formatura do COL e 
apresentação do vídeo do Marinheiro do Rio Cachoeira; 
28/07 – Auditoria dos gerentes do Banco do Brasil no IVC por ser selecionado 
no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social – 2015; 
29/07 - Defensoria Social e investigação de crime ambiental em Rio Negrinho 
22/08 – Reunião Festiva em conjunto com o COL na Turma com almoço das 
diretorias e familiares e filme Byke and Cars; Palavra Livre. 
O presidente Farias fez a abertura da assembleia comentando os assuntos da 
pauta e destacando o Título concedido de Associado Vitalício ao Adilson Lopes 
da Silva. O título lhe concede o benefício  da não ter mais obrigação de 
pagamento da mensalidade, mas Adilson disse que quer continuar colaborando 
financeiramente. 
Destacou a importância da reunião com o vereador Adilson Mariano para a 
apresentação do documentário em sessão especial no legislativo municipal. 
Explicou que o IVC apoia a criação da Associação dos Ciclistas de Joinville 
considerando que esse grupo tem objetivos comuns. Mauro Ronchi informou 
que a Comissão das Águas foi encerrada, mas que o grupo pretende criar um 
outro movimento para dar continuidade às discussões levantadas. Farias pediu 
para Altamir falar do encontro com a presidência da Cia Águas de Joinville e 
avisou que a empresa vai confirmar se a exibição do filme será na próxima 



quarta-feira, dia doze de agosto, para diretores e professores de escolas da 
rede pública municipal. O presidente explicou sobre a seleção do IVC no 
Prêmio da Fundação Banco do Brasil e a visita de gerentes que vieram à sede 
administrativa do IVC para auditar a nossa entidade e confirmar se nosso 
projeto continua a disputa do Prêmio. Altamir Andrade sugeriu que se o IVC for 
o premiado os recursos sejam aplicados num projeto para implantação de uma 
ETAC (Estação de Tratamento de Água de Chuva)  no IFSC (Instituto Federal 
de Santa Catarina), em Araquari, SC, o que foi aprovado pela assembleia. 
Farias destacou que o IVC ter sido um dos selecionados nacionalmente entre 
oitocentos e sessenta e seis inscritos já é um grande reconhecimento e uma 
premiação dos nossos trabalhos. Farias apresentou a resposta da FCJ 
(Fundação Cultural de Joinville) sobre a denúncia da destruição que estava 
sendo feita das ruínas do Porto de Joinville e que foi interrompida para 
preservação das ruínas. O presidente e Altamir explicaram sobre o evento do 
dia vinte e dois de agosto que quer reunir diretores e familiares do IVC e do 
COL para almoço, passeio na TUrMA (trilha) e exibição do filme Bikes Vs. 
Cars, a noite. O encontro é comemorativo aos oito anos do IVC e as despesas 
do almoço serão divididas entre o IVC e o COL. As duas entidades também 
ajudarão a custear parte das despesas da cicloativista Aline Cavalcante que 
vem de São Paulo para o debate no fim do filme. Altamir Andrade, informou 
que, em nome da Procuradoria Regional Sul Brasileira da Defensoria Social, 
entidade parceira do IVC, fez investigação e confirmou a prática de grave crime 
ambiental em Garuva, SC, na localidade de Barrancos. Publicou em seu blog 
uma matéria no link 
http://www.jornalistaandrade.blogspot.com.br/2015/07/barrancos-em-garuva-sc-
terra-sem-lei.html, que impressa foi anexada à denúncias feitas pela entidade 
no MPF (Ministério Público Federal), Ibama e Artgo 19. Destacou que na Artigo 
19 a denúncia é principalmente contra o Governo do Estado de Santa Catarina, 
pelas dificuldades impostas ao cidadão em fazer denúncias à FATMA 
(Fundação do Meio Ambiente). Informou também que ainda neste mês terá 
uma reunião com o comando da Polícia Militar Ambiental de SC, para buscar 
elementos para outra denúncia de um suposto articulado desaparelhamento 
dessa polícia facilitando ao crime e dificultando ou inviabilizando a fiscalização. 
Também pela Defensoria Social, Altamir Andrade está realizando uma 
investigação na região de Mafra. Farias e Mauro explicaram que a extensão da 
Escola Hermann Muller será transformada em uma creche, assim a Eco Escola 
deixará de existir, mas o projeto instalado deverá manter-se no local. 
Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião que foi secretariada por mim 
com a redação desta ata que segue assinada pelos presentes. 
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