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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: 
Evento de aniversário do IVC em parceria com o COL e despesas dos evntos 
em 22 de agosto; Ofiício entregue na SEMA sobre cortes das Figueiras da 
Beira Rio em 24 de agosto; Prêmio Fundação Banco do Brasil divulgada lista 
de ganhadores em 25 de agosto; Visita ETA da CAJ em 10 de setembro; Jantar 
posse nova diretoria ACOMAC em 10 de setembro e despesa; Entrevista na 
rádio Cultural FM; Jornais do Bureau; Virada Educação na EM Saul Sant’Anna; 
Convite da SDS para o lançamento em Blumenau do projeto de reestruturação 
dos GTEAs e CEIA Joinville; Conferência Municipal de Meio Ambiente Joinville 
a realizar-se em 16 de outubro; 23 a 31 de outubro de 2015 Semana Lixo Zero 
Joinville; Evento na CVJ do vídeo do Marinheiro do Rio Cachoeira; Palavra 
livre. O presidente fez a abertura agradecendo a presença e deu início com o 
primeiro assunto da pauta. Relatou que a despesa total do almoço de 
confraternizaçãoo e despesas com a palestrante Aline foi dividida entre as três 
entidades IVC, COL e Defensoria Social, totalizando duzentos e quarenta e 
seis reais e quarenta centavos para o IVC. Relatou também a participação do 
IVC no jantar de posse da Acomac com um investimento de oitrenta e cinco 
reais que era o valor de adesão. Destacou que foi entregue o ofício à SEMA 
posicionando o IVC a favor da substituiçãoo das figueiras na avenida Beria Rio. 
Apontou também a importância de o projeto do IVC fazer parte dos projetos 
sociais da Fundação Banco do Brasil. Relatou ainda que acompanhou uma 
visita à ETA Cubatão da Águas de Joinville para confirmar que está havendo 
despejo de lodo no rio. Na ocasião também conversamos com moradores da 
região que confirmaram que principalmente nos fins de semana nos últimos 
anos há constanbtes volumes de despejos de lodo no rio da ETA da CAJ. 
Farias ainda destacou a participação do IVC na Virada Educação 2015 que 
antecedeu de uma entrevista na Rádio Cultural Joinville e ótimas oportunidades 
de divulgação da nossa Oscip. O IVC também esteve em Blumenau no 
relançamento dos Grupos de Trabalho de Educação Ambiental das Comissões 
Interinstitucionais de Educação Ambiental da Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável de Santa Catarina e ratificou a participação do IVC nesse 
voluntariado oficial junto ao poder público. Neste evento as despesas de 
viagem e alimentação do IVC foram de trinta e sete reais. Ainda este ano 
deverá ser feito um curso de formação de Educador Voluntário Ambiental 
organizado pela SDS/SC e que o IVC terá no mínimo um participante. O 
presidente informou que o IVC recebeu um ofício da SEMA para liberar a 
participação de Altamir Andrade para representar nossa Oscip como um dos 
painelistas na Quarta Conferência Municipal de Meio Ambiente e que também 
leveremos as exposições fotográficas e exibição dodocumentário “O Marinheiro 
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do Rio Cachoeira”. O IVC também foi convidado pelos organizadores para 
participar da Semana Lixo Zero. Neste momento da reunião chegaram as 
professoras Rejane de Souza e Fernanda de Oliveira Arins, da Escola 
Municipal Saul Sant’Anna as quais vieram devolver os paineis fotográficos das 
exposições fotográficas que haviam sido emprestadas para o evento da Virada 
Cultural. Farias destacou que na Semana do Lixo Zero será exibida a trilogia de 
documentários sobre o Rio Cachoeira sendo “Cachoeira, o rio que teima pela 
vida”; “Se ligue no esgoto” e “O Marinheiro do Rio Cachoeira”. O lançamento da 
Semana Lixo Zero será no dia oito de setembro às nove horas na ACIJ e o IVC 
estará presente. Farias lembrou que o IVC está esperando resposta do 
presidente da Câmara de Vereadores de Joinville para  exibição do 
documentário “O Marinheiro do Rio Cachoeira”. Adilson se comprometeu de 
cobrar essa data de exibição no legislativo. Na palavra livre Altamir Andrade 
destacou a entrevista que concedeu ao programa Ecologia em Acão no fim do 
mês  de setembro. Farias agradeceu ao Bureau de Comunicacão por priorizar 
matérias sobre o IVC em seus jornais. Foi aprovado o pedido de Gert Fischer, 
da Aprema-SC, para que o IVC seja parceiro na ação que aquela entidade 
move judicialmente contra a Prefeitura de Joinville por promover mais uma 
roçada completa das margens do Rio Cachoeira no bairro Saguaçu o que foi 
aprovado por unanimidade. 
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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