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Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e dez, à Rua Princesa Isabel, 508, terceiro andar sede 
do jornal O Vizinho, às oito horas e trinta minutos o vice-presidente do IVC, o marinheiro aposentado 
Adilson Lopes da Silva, fez a abertura em primeira chamada e suspendeu a reunião para início em 
segunda chamada com qualquer quorum às nove horas da manhã. O presidente da reunião abriu a 
assembleia e informou a pauta de ordem do dia sendo: 1ª Reunião das deliberações das assembleias 
anteriores, 2ª Avaliação do Seminário realizado pelo IVC aos professores da Gered Jlle da Secretaria 
Estadual de Educação, 3ª Avaliação das palestras realizadas nas escolas relacionadas pelo Gered  
situadas na Bacia Hidrográfica do rio Cachoeira, 4ª Avaliação da participação do IVC na segunda Mostra 
de Educação Ambiental de Jlle realizado pela Fundema, 5ª calendário do IVC, ano dois mil e onze com 
fotos da flora e fauna do Rio Cachoeira no centro da cidade, 6ª Avaliação do compromisso de campanha 
assumido pelo atual prefeito de Joinville Carlito Merss (PT) quanto a recuperação ambiental do rio 
Cachoeira e seus afluentes, 7ª Desdobramento da Audiência Pública em Araquari sobre a Reabertura do 
Canal do Linguado, 8ª Convite do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SC para a 
participação do IVC na Terceira Semana Acadêmica com o tema: Tecnologia para o Desenvolvimento 
Sustentável, compondo a mesa redonda e debatedora, 9ª Palavra livre e encerramento da assembléia. 
Aberta a palavra e feita a reunião das deliberações anteriores, o presidente da assembléia sugere que nas 
palestras do IVC nas escolas também se ensine os professores a fazer saco de lixo de reciclagem de 
papel jornal. Decidiu-se que o IVC deve propor à Gered fazer esse trabalho em todas as escolas da região 
a partir de dois mil e onze. Decidiu-se que o IVC deva participar de todas as edições da Mostra de 
Educação Ambiental de Jlle. Decidiu-se também fazer a atualização/reunião do Calendário do IVC com 
fotos da flora e fauna do rio Cachoeira no centro da cidade destacando a cada mês as datas 
comemorativas às questões do meio ambiente. 
Segundo o sócio Altamir Andrade, em contato com o presidente da AMAE, Sr. Antônio Riva, ele 
demonstrou interesse em a agência patrocinar o calendário. Até o fim do mês de outubro as sócias 
Fabiane Carvalho e Simone Gonçalves finalizarão o modelo/projeto do Calendário para apresentar a 
AMAE . Avaliamos que o prefeito de Jlle, Carlito Merss está cumprindo o compromisso de campanha 
eleitoral assumido em documento com o IVC de que até o fim do seu mandato em dezembro do ano de 
dois mil e doze, a prefeitura fará a coleta e o tratamento de no mínimo cinqüenta e dois por cento do 
esgoto doméstico da cidade. A prioridade da implantação do sistema é para a bacia hidrográfica do Rio 
Cachoeira, comprometeu-se ainda mais o prefeito. Os sócios do IVC estarão acompanhando as obras nos 
diversos bairros. Na edição setecentos e trinta e oito do Jornal O Vizinho, na página quatro, matéria 
destacou as obras de acordo com a promessa de campanha feita ao IVC. Conforme ofício da Câmara de 
Vereadores de Araquari e ato da Audiência Pública sobre a reabertura do Canal do Linguado realizada por 
iniciativa e apoio do IVC e liderada pelo vereador Cristiano Bertelli, de Araquari, com unanimidade dos 
participantes na audiência, inclusive de governantes e políticos dos municípios da região ligadas ao 
ecossistema da Babitonga, decidiu-se pela reabertura do Canal do Linguado. A realidade é que também 
Balneário Barra do Sul é a favor agora da reabertura haja vista o total assoreamento do Canal da Boca da 
Barra por causa do fechamento do Canal do Linguado, já previsto há décadas por especialistas que isso 
aconteceria e que agora provoca enorme prejuízo social por impedir a entrada e saída de barcos 
pesqueiros sendo a pesca a base da economia de Balneário Barra do Sul. Decidiu-se que a reabertura do 
Canal do Linguado deve ser uma das principais lutas do IVC nesse momento. Os sócios do IVC Altamir 
Andrade, Adilson Lopes da Silva e Amanda Carolina de Mello participarão no dia dezenove de outubro, às 
dezesseis horas no IFESC, da mesa redonda conforme convite feito pela instituição. O presidente da 
assembléia desde que o IVC participe sempre desses encontros quando for convidado. A sócia Amanda 
registra que os convites são resultado do trabalho e seriedade do IVC com a causa ambientalista e que 
devemos manter nesse ritmo. Nada mais havendo a tratar eu, Altamir Andrade secretariei a presente 
reunião e lavrei em ata que segue assinada por mim e pelos demais presentes. 
 

 


