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Aos dezesseis dias do mês de junho do ano dois mil e doze, à rua Xavantes, quatrocentos e setenta e 
seis, bairro Atiradores, Joinville, Santa Catarina, às nove horas, em primeira chamada, e às nove horas e 
trinta minutos, em segunda chamada, reuniram-se os associados, diretores e simpatizantes do Instituto 
Viva o Cachoeira, conforme Convocação de Assembléia Geral Extraordinária enviada por correio 
eletrônico aos seus associados e publicado no link de reuniões do www.institutocachoeira.org.br. A AGE 
foi aberta pelo vice-presidente do IVC, marinheiro Adilson Lopes da Silva, que presidiu a reunião, já que o 
presidente Ademar César dos Santos não pode comparecer ao evento, designando-o seu substituto 
presidente da respectiva AGE. O presidente deu as boas vindas e passou a palavra para o secretário da 
reunião, Altamir Andrade, que sugeriu uma autoapresentação dos participantes para que todos pudessem 
se conhecer. O secretário apresentou diversas edições de jornais, entre elas a de número dez do Jornal O 
Araquariense, especial do Dia Mundial do Meio Ambiente, que traz como destaques de capa o projeto Eco 
Escola do IVC e o projeto “O rio que teima pela vida” do COL (Clube de Oratória) que o IVC é parceiro. 
Também a edição cincoenta e três do Jornal O Joinvilense, com os dois temas em destaque de capa. A 
edição cincoenta e cinco do Jornal O Garuvense, com destaque de capa do projeto Eco Escola e a edição 
setecentos e setenta e oito do Jornal O Vizinho, com destaque de capa também para os dois projetos. 
Destacou o secretário que é editor executivo destes quatro jornais que a empresa editora, associada do 
IVC, continua priorizando sem suas pautas os projetos e ações do IVC e que outras edições contemplam a 
entidade como pode ser visto nos respectivos sítios da internet de cada jornal. Apresentou também a placa 
de acrílico em tamanho ofício que será fixada na sede do Centro de Educação Infantil Fátima, onde o IVC 
já concluiu o projeto de captação, reservação, tratamento e aproveitamento de água das chuvas do edital 
da Fundema conquistado em dois mil e onze. A placa destaca o projeto (Aproveitamento de Águas de 
Chuvas) e a parceria entre IVC e CEI Fátima, com nomes e fones dos parceiros e profissionais que 
instalaram os sistemas e forneceram equipamentos, bem como a logomarca do IVC e da Fundema. A 
mesma será fixada em evento futuro no CEI Fátima. Altamir Andrade também informou que foi representar 
o IVC na prefeitura no dia vinte e cinco de maio, para a solenidade de entrega de certificado da conquista 
do edital dois mil e doze da Fundema com o projeto Eco Escola e que foi convidado pelo prefeito para falar 
em nome das entidades premiadas e que o fez pedindo a desburocratização dos projetos que inviabilizam 
excelentes iniciativas pela sua complexidade administrativa. Pediu também ao prefeito e sua equipe que 
sejam revistos os valores mínimos disponíveis que no edital de dois mil e doze era de cinco mil reais, 
alegando que esse valor se se contratasse uma empresa ou especialista para produzir um projeto, esse 
pequeno valor nem pagaria o serviço. Pediu ainda que a prefeitura de Joinville crie um fundo municipal 
para a educação, como os da cultura e do meio ambiente, pois a maioria dos projetos aprovados são 
voltados para a educação o que demonstra uma grande demanda da área que tira do meio ambiente os 
recursos desse fundo. O próprio IVC de três, teve dois projetos com foco na educação. Altamir Andrade 
ainda informou aos presentes que foi convidado pelo Jornal A Notícia para representar o IVC no debate 
promovido pelo veículo na Univille no Dia Mundial do Meio Ambiente e que lá fez a denúncia de uma das 
promessas de campanha eleitoral em dois mil e oito e não cumprida pelo prefeito Carlito Merss. O 
candidato havia se comprometido com o IVC, documentalmente, que até dois mil e dez coletaria e trataria 
cincoenta de dois por cento do esgoto sanitário de Joinville. E até dois mil e doze, setenta por cento. 
Segundo a Cia Águas de Joinville, deve terminar a sua gestão com menos de trinta por cento. O secretário 
lembrou que o IVC se posicionou publicamente que cobraria as promessas de campanhas do candidato 
vencedor e que tornaria público as não cumpridas, e começou a fazer isso no Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Apresentou ainda a edição do dia cinco de junho de dois mil e doze do Jornal A Notícia com 
reportagem sobre o debate na página seis além de destaques para o mesmo no caderno de meio 
ambiente. Também na edição do dia seguinte, seis, destaque de capa com reportagem na páginas seis e 
uma destaque de três páginas inteiras (quatro, cinco e seis) na edição do dia sete de junho. Em seguida 
passou a palavra para o associado João Carlos Farias, que apresentou documentos (certificados e 
declarações) que confirmam vinte palestras realizadas com o tema “Aproveitamento das Águas das 
Chuvas” e um relatório com mais de trinta eventos iguais, cumprindo assim as vinte palestras que o IVC 
deveria realizar de acordo com o projeto em parceria com o CEI Fátima. O simpatizante Luiz R. Gomes, 
presidente do Rotary Clube Joinville Leste, disse que tal qual o IVC que ainda não recebeu todos os 
recursos do edital do ano passado e nenhum centavo do edital desse ano, o Rotary e outras entidades 
passam pelo mesmo problema que provoca ainda mais dificuldades e apreensões na causa voluntária. O 
IVC sugeriu que o assunto pudesse ser debatido numa das reuniões do Comdema (Conselho Municipal de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente) denunciando esse “descaso” do poder público em não cumprir com os 



repasses de acordo com os cronogramas dos projetos, o que foi acatado por todos os presentes. Neste 
mesmo dia associaram-se ao IVC Adair Manoel Lopes, mestre de obras, e Juventino Elias Salvador, 
encanador. O associado João Carlos Farias confirmou sua disposição para liderar o IVC a partir de agosto 
e anunciou oficialmente sua candidatura para as eleições no próximo dia onze de agosto. Para tanto, vai 
dar início a composição da sua diretoria. O associado Bureau de Comunicação e Eventos vai patrocinar a 
publicação dos editais de eleição nos jornais O Vizinho, O Joinvilense, O Garuvense e O Araquariense 
para dar ampla publicidade pública e permitir que outros cidadãos possam se associar e candidatar-se à 
disputa. João Carlos Farias também se comprometeu em dar continuidade ao processo de mudança de 
nome do IVC como já fora decidido em assembleias anteriores. O presidente da reunião Adilson Lopes da 
Silva também se pronunciou sobre as eleições e pediu emocionado que sua candidatura como vice-
presidente do IVC também na diretoria do João Carlos Farias seja substituída por outro nome, pois graves 
problemas de saúde que o deixaram internado por duas semanas, podem impedi-lo de atuar. O associado 
Altamir Andrade pediu ao Adilson que ele mantenha sua disposição à vice-presidência, pois ele é um 
associado fundamental para a bandeira da reabertura do Canal do Linguado. Nada mais havendo a tratar 
e cumprida a pauta da AGE o presidente encerrou a reunião que eu secretariei e redigi a presente ata que 
segue assinada por mim e demais presentes. 
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