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Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e nove as nove horas da manhã, na sala de reuniões 
do gabinete do Governador do estado de Santa Catarina localizada no Edifício Manchester, situada a 
Rua do Príncipe nº 300 11º andar na cidade de Joinville SC reuniram-se os associados, visitantes e 
membros da diretoria do IVC para a 6ª Assembléia Geral Extraordinária, conforme edital de 
Convocação enviado diretamente aos instituidores. A reunião foi presidida pelo presidente Altamir 
Andrade e secretariada por mim Janildes dos Santos. O presidente abriu a reunião agradecendo a 
presença de todos. O presidente fez um relato dos últimos dois meses. Impacto da denúncia do 
crime ambiental no rio cachoeira a empresa nega a poluição do rio. Repercussão não só em jornais 
locais mais a nível nacional em tele jornais e rádio. 
Todos os vereadores, deputados e senadores serão contatados e convidados a conhecer a o 
Instituto. Foi aprovado que os sócios do Instituto fizessem o curso de Educadores Ambientais. 
Estivemos na rádio FM com a entrevista do Sr. Adilson Lopes da Silva. Agradecer ao Lourival numa 
entrevista ao meio dia. No dia 13 de agosto estivemos na Docol com o empresário Ingo Doubrawa 
onde conhecemos o projeto dele de despoluição do Rio Cachoeira. Tivemos a visita de alunos da 
Univille do Curso de Engenharia Ambiental onde estão desenvolvendo uma pesquisa do Rio 
Cachoeira. Tivemos a visita também da ONG Ambiverde buscado parceria com o Instituto. Também 
recebemos a visita da Heloísa Corrente representante do CIEIA Jlle. e Conselho do Meio Ambiente 
de Joinville. O Instituto Viva o Cachoeira está apoiando o Conselho Ambiental para no dia 18 de 
setembro o evento que será o dia todos aqui na sede do IVC. 
Foi apresentado o novo sócio do IVC Osmar Arcanjo de Oliveira gestor público. Foi passada a 
palavra a sócia Daniela Lima Bióloga e professora, fala sobre o Morro da Caixa d´ água no bairro 
Itaum é considerado o Oásis de doze mil metros quadrados. O interesse é de fazer um parque 
ambiental para visitação e transformar mais tarde como sede do IVC. A sócia Daniela sugere uma 
doação da área para transformar o bem da família em um parque ambiental para a comunidade. O 
presidente deixa registrado e se compromete a buscar meios para que essa área não deixe de ser 
dela legalmente. 
Foi aprovada por unanimidade que o Instituto levante a bandeira em favor dessa causa para se 
tornar realizável. Passamos a palavra para a presidente da Ong Ambiverde onde ela apresentou 
todo o trabalho da ONG solicitando parceria com o Instituto. O presidente Altamir Andrade colocou 
em votação o apoio do Instituto em favor da ONG nos projetos. Aprovado por unanimidade por 
todos. A sócia Sandra Pepes com o apoio da Daniela e do Osmar Arcanjo vai coordenar a Liderança 
com a ONG Ambiverde. O presidente Altamir passou a palavra para o presidente do Clube de 
Oratória e Liderança de Joinvile Roberto Neotti, o mesmo fez o convite para que o Instituto Viva o 
Cachoeira pudesse estar presente na próxima reunião do COL e contar com o apoio dos seus 
associados. O presidente Altamir Andrade coloca em votação e é aprovada por unanimidade a 
parceria. 
O evento será no dia 14 setembro de 2009 na sede das duas entidades onde será apresentado o 
Instituto à sociedade. O presidente coloca em votação que no aniversário do IVC dia 23 de agosto de 
2009 fosse feita uma caminhada com adultos e crianças de Branco com flores, foi aprovado por 
todos e quem coordenará será Janildes dos Santos, Sandra Pepes e a Ieda. Foi passada a palavra 
para o sócio Olívio onde ele comentou sobre a reunião que teve com a secretaria Rochelli da 
Secretaria do Centro. Foi deixada a palavra livre para quem quisesse se manifestar. Foi encerrada a 
reunião Assembléia pelo presidente Altamir Andrade e assinada pelos presentes. 
 



 
 
 
 


