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Ata 8ª Assembléia Geral Extraordinária 

 
Aos doze de dezembro de 2009 às nove horas da manhã, na sala de reuniões no gabinete do 
Governador do Estado de Santa Catarina localizada no Edifício Manchester na Rua do Príncipe nº 
300 – 11º andar – na cidade de Joinville Santa Catarina. Reuniram os sócios e membros da diretoria 
do IVC para a 8ª Assembléia Geral Extraordinária, conforme Edital de Convocação enviada 
diretamente aos instituidores. A reunião foi secretariada por mim Janildes dos Santos. 
O presidente Altamir Andrade abriu a reunião agradecendo a presença de todos. O sócio Francisco 
Xavier parabenizou a Ação contra a Lepper. O Sr. Adilson pelo bom resultado até agora. Ademar 
César alguém par liderar o argumento certo para a defesa da abertura do Canal do Linguado. A 
sócia Simone apresentou o calendário 2010. Aprovado por todos. Altamir solicitou avaliação deste 
ano do IVC aos sócios. O sócio Ademar César faz a crítica questão Márcia Camargo deveríamos 
tomar decisões mais rapidamente, que faça valer com rigor com o que cumpre O Instituto do IVC. 
Não participar das reuniões, não pagar mensalidades e denegrir a imagem do Instituto. Simone e 
Ieda ficam responsáveis pelas camisetas e o Sr. Adilson ficou responsável de cobrar das duas até 30 
de janeiro de 2010. O presidente Altamir apresentou mais um parceiro do IVC que é o jornal O 
Garuvense e informar de primeira mão que teremos mais um parceiro que será o Jornal o joinvilense 
que terá sua 1º edição agora no mês de dezembro. O presidente passou a palavra a sócia Daiane 
que comentou como foi a parceria do O Garuvense falando da possibilidade do Instituto ser parceiro 
na cidade com o apoio da prefeitura. A sócia Daniela comentou sobre a expedição a Garuva. O 
Instituto Viva o Cachoeira se alegra com a Fundema com a iniciativa do Edital. A expedição que foi 
para Garuva foi mérito do Instituto Viva o Cachoeira e foi liderada pela sócia Daniela Lima que 
também convidou o sócio Biólogo Alexandre Grosse para fazer parte da expedição. O Instituto Viva o 
Cachoeira reclama ao sócio Biólogo Alexandre Grosse as fotos realizadas em expedição em Garuva 
com a sócia Bióloga Daniela Lima, por não ter repassados estes dados e imagens. Que foram 
realizadas através do IVC. O presidente deixou a palavra livre para os presentes fazerem 
colocações. A palavra foi passada ao presidente Altamir Andrade onde ele lembra aos sócios sobre 
a preocupação dele com o Instituto para que não vier a ONG do Altamir ele lembra que o mandato 
dele vai até o dia 23 de agosto de 2010. O presidente apresenta o nome que ele acha que tem 
capacidade de ser presidente que é o Ademar César que é uma sugestão do presidente, mas está 
aberta a votação e teve a provação por unanimidade por todos. Assim sendo o presidente encera a 
reunião. 
 
 

 


