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Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e nove, às 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, 300 11º andar na cidade de Joinville-SC. 
Reuniram-se os associados, visitantes e membros da diretoria do IVC para a 5ª 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 
Altamir Andrade abriu a reunião agradecendo a presença de todos. O presidente falou sobre as 
pendências camisetas e o calendário, as camisetas a responsável Ieda e o calendário a Simone que 
não estavam presentes. O presidente apresentou o cartão do IVC que está pronto e foi pago com 
dinheiro do Instituto. Foram liberados Vinte cartões para cada sócio. Foi aprovado por unanimidade 
que a sócia Janildes dos Santos fizesse o contato com todos os vereadores para convidá-los para se 
associar ao instituto. Recebemos Ofício da Fundema relativo a proposta de parceria e fiscalização, 
controle de ações que agridem o meio ambiente de Jlle. O IVC responde a Fundema conforme 
matéria divulgada no sei sítio na internet que perante a lei pode agir somente como fiscais 
voluntários, ajudando nas denúncias. A respeito da Bóia de contenção no rio a Fundema responde 
que informará as decisões tomadas em reuniões que estão para acontecer. 
Foi passada a palavra ao secretário Pedro Campos do bairro Costa e Silva. Pedro Campos falou que  
Atua com os catadores desde 2001, o secretário fez convite para o instituto participar da reunião 
para formar associação. Fazer um mês de atividades sobre o meio ambiente. Reuniões com 
associações de moradores para conscientizar a Coleta Seletiva e preservação do Rio Cachoeira, 
óleo de cozinha, bares e restaurantes eliminar parte das sacolas plásticas, incentivarem a sacola 
retornável, fazer parceria dia 04/07/09 manhã de atividade ambiental passeio bicicleta, feira, 
produtos orgânicos, parte cultural, exposição com fotos e trabalhos do IVC. Por unanimidade foi 
aprovada a participação do IVC na comunidade Costa e Silva no evento do meio ambiente que irá se 
realizar no dia 04/07/2009. O IVC é parceiro na secretária do Costa e Silva, para buscar recursos 
para tudo o que for possível para realizar todos os projetos necessários para cultura e 
conscientização e tudo que for de interesse público. Convite especial para o Sr. Adilson participar e 
contar sua história. E quem assumiu a Coordenação do Evento e Organização foi a sócia Sandra 
Daniela Miranda Lima. Por sugestão do presidente Altamir Andrade a aprovação dos presentes o 
Instituto patrocinará parte da impressão dos folders para o evento do dia 04/07/2009 da secretaria do 
Costa e Silva. O presidente relembrou que o Instituto Viva o Cachoeira a partir de agosto que 
completaremos 1 ano e teremos oficialidade para desenvolver alguns projetos como Oscip – O IVC 
pode reunir capacidade técnica e pessoal para montar uma empresa de reciclagem em Joinville. O 
presidente sugeriu que cada sócio presente falasse três minutos sobre cada evento que participou 
onde o instituto teve presente. O IVC levantará uma bandeira para a regulamentação do 
zoobotânico. Alexandre, Daniela e Thomaz ficam encarregados para coordenar. O IVC poderá 
elaborar o projeto inclusive com remuneração conforme Oscip para profissionais associados ao IVC. 
Por unanimidade fica registrado em ata que a suplente da CIEA Jlle será a sócia Ieda Matos Elyas. 
Thomaz representará o IVC na cadeira do Conselho e Projeto Diretor. O presidente Altamir Andrade 
sugeriu que no dia de aniversário do IVC de 1 ano 23 agosto de 2009. Procissão Fúnebre passar em 
frente aos 3 poderes, fazer a noite com barcos a remo e velas na mão, este ato é feito em silêncio 
ecoará mais forte que qualquer fala e pessoas caminhado a pé. Fica decidido que o coordenador 
que representará a marcha fúnebre será o senhor Adilson. O sócio Marcos Boettcher relatou a 
reunião com o poder público. Conforme sugestão do sócio Marcos, fazer apresentação do IVC nas 
associações de Moradores. 
Foi encerrada a assembléia pelo presidente e assinada pelos presentes. 
 



 
 
 
 


