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Ao dia vinte e dois do mês de outubro do ano dois mil e onze, reuniram-se à Rua Xavantes, quatrocentos e 
setenta e seis no bairro Atiradores, na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, em Joinville, Santa Catarina 
às oito horas e trinta minutos em primeira chamada, que devido ao baixo quórum foi imediatamente 
suspensa para início em segunda chamada, às nove horas, conforme edital de convocação publicado no 
blog de reuniões do IVC e e-mail enviado a todos os sócios e simpatizantes conforme prevê o estatuto. O 
presidente Ademar César dos Santos abriu a assembleia agradecendo aos presentes e passou a palavra 
para o sócio Altamir Andrade que apresentou o vídeo criado pela empresa sócia fundadora do IVC. A 
produtora Ipê Produções do Bureau de Comunicação e Eventos patrocinou o vídeo de cinco minutos e 
postado na internet no youtube com link do sítio virtual do IVC com chamada “Alerta” que avisa ser esta a 
época do ano que o jacaré Fritz, morador do rio Cachoeira, no centro da cidade, costuma deixar o rio e 
invade ruas e propriedades, sempre em direção ao zoobotânico, provavelmente dando vazão ao instinto 
reprodutivo, pois no Parque há outras espécies em cativeiro. A produção completa do vídeo orçado em 
seis mil reais foi cem por cento patrocinada pela empresa e está a disposição para uso irrestrito da 
população. 
Andrade avisou ainda que está organizando duas exposições e palestras em instituições de ensino de 
Joinville. Uma no SENAC Joinville e outra na escola estadual Osvaldo Aranha. Os convites e o interesse 
desses eventos foram iniciativas dessas entidades. Na escola, do Embaixador Universal da Paz Carlos 
Hang. No SENAC do Orientador de curso no Programa Jovem Aprendiz, Rodolfo Faust. 
A previsão é que os dois eventos aconteçam ainda no mês de novembro deste ano. O presidente passou 
a palavra para o Dr. Água, João Carlos Farias que explicou o projeto do IVC em parceria com o CEI 
Fátima que realizou um projeto para obter recursos públicos através de edital da Fundema dois mil e onze. 
Coordenado pelo Dr. Água e produzido um projeto ambiental pela equipe do Bureau de Comunicação está 
em disputa com outros projetos para obter recursos de vinte mil reais e realização no primeiro semestre do 
ano de dois mil e doze. Farias apresentou o projeto que foi protocolado no prazo, mas que teve 
prorrogação por ter poucos projetos competindo. 
Esse projeto do IVC quer transformar o CEI Fátima em modelo de aproveitamento de água de chuva com 
instalação de equipamento e palestras. Farias lembra que a equipe do Bureau e ele também participaram 
do treinamento da Fundema para elaboração do projeto. 
Farias agradeceu ao IVC por essa oportunidade ao Dr. Água.  
Informou também que o IVC foi convidado a participar do Prêmio Expressão de Ecologia. Apesar da falta 
de tempo Farias tomou a iniciativa e inscreveu a exposição “Cachoeira um rio em transformação”. Então, o 
projeto foi feito com o objetivo de incluir no anuário do Prêmio. 
Quanto à transformação do IVC em Oscip o processo foi encaminhado pela sócia Morgana. Farias sugere 
que se procure a Conurb para sinalizar às margens do rio Cachoeira a presença de animais silvestres 
complementando o vídeo do IVC. Farias registrou que fez contato com o presidente da Câmara de 
Vereadores de Joinville, cobrando a mobilização dos vereadores para a regulamentação da lei que obriga 
a instalação de cisterna de captação de água de chuva. Farias disse ainda que sentiu o quanto o IVC tem 
credibilidade. 
Odir Nunes encaminhou um ofício ao prefeito cobrando a regulamentação da lei 223 de 03 de outubro de 
2006 (lei duzentos e vinte de três de outubro de dois mil e seis), conforme cópia anexa a esta ata, do ofício 
2742/11 (dois mil setecentos e quarenta e dois barra onze) de 21/10/11 (vinte um de outubro de dois mil e 
onze). Nos assuntos de secretaria o pedido de desligamento dos sócios Thomaz Thonsem, Simone 
Gonçalves e Belini Meurer, conforme e-mails anexos. Na palavra livre o sócio do IVC João Carlos Farias 
pediu que o IVC lembre no futuro que ele pretende que no seu pós-morte as cinzas sejam jogadas no Rio 
Cachoeira, desde, que esteja despoluído. O sócio Adilson Lopes da Silva perguntou sobre os documentos 
da reabertura do Canal do Linguado que precisamos fornecer ao deputado Mauro Mariani. O sócio Altamir 
informou que espera reunião com o Procurador Mário Sérgio G. Barbosa para saber do Ministério Público 
o andamento da duplicação da BR 280 e a construção de ponte no Canal do Linguado. O sócio Fidélis 
também fez comentário sobre a passarela baixa no Centreventos que impedirá a navegação naquele 
trecho do rio. Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu ao vice pelo incontestável apoio e a 
todos os presentes. Eu Altamir Andrade secretariei e lavrei a presente ata. 
 



 


