
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
DE JOINVILLE E REGIÃO – VIVA O CACHOEIRA – IVC 

 
Ata 2ª Assembléia Geral Extraordinária 

 
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às nove horas e trinta minutos na ilha redonda 
em São Francisco do Sul – Santa Catarina. 
A parceria com a Jetbus proporcionou que a reunião fosse realizada neste local, com o transporte 
pela Jet Van. Todos os participantes puderam conhecer o trajeto do Rio Cachoeira até a Ilha 
Redonda. 
O presidente Altamir abriu a Assembléia agradecendo a presença de todos que confirmaram 
antecipadamente à participação na reunião, que foi secretariada por mim Janildes dos Santos. 
O 1º assunto da Pauta é a implantação do sistema de cobrança da mensalidade dos associados. A 
abertura da carta corrente será no Banco Besc, onde já esta se providenciando os documentos de 
abertura de conta pela Fabiane. As pessoas físicas não serão obrigadas a contribuir com 
mensalidades, porém poderão participar ativamente do IVC, e terão direito a voto nas assembléias 
se durante o ano manter 50% de participação nas reuniões. 
Terá a taxa de inscrição de R$ 5,00 para as pessoas físicas se tornando sócio Eco-Cidadão. 
As empresas contribuirão com a mensalidade de no mínimo R4 30,00, sendo sócias mantenedoras. 
O 2º assunto foi a estratégia de adesão de associados. Foi decidido pela qualificação de um 
profissional que visitará pessoas e empresas para se associar. Esse profissional receberá como 
resultado de seu trabalho o valor da primeira mensalidade paga pelo novo associado. Foi sugerido e 
aprovado que esse trabalho será feito pela senhora Janildes dos Santos e  quem tiver indicação de 
possíveis novos sócios fará o 1º contato e passará para Janildes fazer a visita formalmente. 
O 3º assunto é o plano de ação do representante, que se iniciará em janeiro/2009, visitando primeiro 
as empresas localizadas as margens do Rio Cachoeira. 
O presidente Altamir relembrou nossa participação na 1ª Mostra de Educação Ambiental de Joinville. 
O presidente relatou nossas participações. 
O IVC esta habilitado e qualificado como educador ambiental pelo governo do Estado de SC, e a 
partir de 2009 poderá fazer projetos de Educação Ambiental em qualquer Escola e entidade de outro 
lugar. 
O IVC foi convidado e está participando ativamente das reuniões da Secretaria do Desenvolvimento 
Regional de SC. 
O IVC está participando da Comissão Institucional de Educação Ambiental  de Jlle. 
O sócio Lourival relatou a participação do IVC na Audiência Pública para se discutir com a população 
a nova lei estadual do meio ambiente, a reunião foi vazia e não resultou em participação ativa da 
população. 
Em seguida a sócia Ieda relatou a sua participação na Audiência Pública do PDDU – Plano Diretor 
de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira. O sentimento foi de manipulação, 
onde tudo que está no plano já está aprovado e licitado. 
A população se sentiu indignada e não convencida de que esse plano será sustentável. 
O IVC encaminhará em Ofício ao Bid, par contestar o PDDU. Esse ofício será elaborado pelos sócios 
Ieda, Lourival e Fernão. 
Referente às camisetas está sendo negociado com a Rikol pela sócia Ieda, buscando em patrocínio. 
A sócia Simone está elaborando o layout da camiseta. 
A empresa que patrocinará poderá incluir sua logomarca na manga da camiseta. 
Referente ao sistema de informática o sócio Alexandre Grose fará contato compossíveis 
fornecedores. Durante a próxima semana Altamir, Ademar César e Janildes se reunirão para 
elaborar um projeto de Educação Ambiental nas escolas, com exposição de telas que serão doadas 
a cada Escola que receber as palestras de Educação. Esse projeto será remunerado pelo governo 
de SC. 
Quanto ao ordenamento jurídico do IVC não poderemos ainda se tornar de utilidade pública federal, 
pois devemos ter 03 anos de existência. A OSCIP poderá ser requerida assim que tiver 
movimentação contábil. 



A Lyan Card, da sócia Ieda e sócio Lourival patrocinará R$ 500,00 para as camisetas ou outra 
finalidade, que será depositado em conta corrente e resolvendo o cadastro bancário. 
Foi sugerido e aprovado que as reuniões do IVC serão realizadas a cada 2 meses nos meses pares, 
no 2º sábado de cada mês. Se no 2º sábado for feriado será prorrogado para o sábado seguinte. 
Para a próxima Assembléia todos os sócios trarão sugestões da programação para o ano de 2009. 
O IVC quando se tornar conhecido fará o convite ao padrinho do instituto que terá condições de 
avaliar e tornar uma decisão da participação, enquanto isso os sócios do IVC pensarão nos nomes 
dos candidatos a padrinhos. 
Assinam a presente ata todos os presentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



               Joinville, 06 de Dezembro de 2008 
 

Deliberações da 2ª Assembléia Geral Extraordinária do IVC 
 
1- Abertura de Conta Corrente no BESC. O valor mínimo de R$ 500,00 para abertura da conta foi 
doado pela empresa Lian Card dos sócios fundadores Ieda Aparecida Matos e Lourival Elyas Filho. 
2- Pessoas Físicas que se associam na modalidade Eco-Cidadão pagam taxa de adesão de R$5,00 
apenas e não têm obrigação de pagamento de mensalidade, mas serão estimulados à contribuição 
semestral de R$ 30,00. Para terem direito a voto e pleno gozo das normas estatutárias deverão 
participar de no mínimo 50% das Assembléias ou terem pagamento da semestralidade em dia. 
3- As Assembléias Gerais Extraordinárias que são bimestrais, a partir de 2009 acontecem nos 
meses numericamente pares e nas manhãs dos segundos sábados destes respectivos meses, ou 
seja: Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e Dezembro. Caso o segundo sábado do mês seja 
feriado a reunião acontece no sábado seguinte, terceiro sábado do mês. 
4- Pessoas Jurídicas empresas têm contribuição mínima de R$ 30,00 e podem contribuir com 
qualquer valor mensal acima desse mínimo. 
5- A partir de janeiro de 2009 a sócia fundadora Janildes dos Santos será contratada como 
representante comercial do IVC para associar empresas ao IVC. A remuneração da representante 
comercial será exclusivamente a taxa de adesão de cada empresa. 
6- O Bureau de Comunicação e Eventos Ltda, empresa sócia fundadora do IVC fará 
voluntariosamente o treinamento e qualificação profissional da representante comercial do IVC. 
7- A estratégia de visita às empresas será na seguinte ordem: 1 – Empresas sediadas às margens 
do Rio Cachoeira. 2 – Empresas sediadas às margens dos 28 afluentes do Rio Cachoeira. 3 – 
Empresas sediadas às margens dos demais rios de Joinville e região. 
8- O sistema de cobrança de mensalidades será via boleto bancário (BESC). 
9- O IVC vai produzir documento se posicionando contra o PDDU e as Audiências Públicas nas 
formas como estão acontecendo e planejados e vai denunciar ao BID o descaso ambiental do 
mesmo. 
10- O Bureau de Comunicação e Eventos Ltda, em parceira com o artista plástico e sócio fundador 
do IVC Ademar César, vai produzir um projeto para o IVC participar do Edital Elisabete Anderle de 
Estímulo à Cultura que teve a inscrição prorrogada para 26 de janeiro de 2009. Esse projeto que 
prevê a produção/exibição de telas pintadas em óleo com o tema Rios de Joinville e região terá 
contrapartida social de palestras de Educação Ambiental nas escolas de Joinville e região e doação 
das obras às escolas participantes do projeto. 
11- Formação de sócios do IVC em Educadores Ambientais da Comissão Interinstitucional de 
Educação Ambiental – CIEA do Programa Estadual de Educação Ambiental – ProEEA-SC. 
12- Para a próxima Assembléia Geral Extraordinária que será no dia 14 de fevereiro de 2009, todos 
os sócios e diretores do IVC deverão levar, por escrito, suas sugestões de ações que o IVC 
pode/deve fazer em 2009. Então, comecem, desde já, a anotar suas idéias. 
 
Calendário de reuniões de 2009: 
Mês  Dia 
Fevereiro 14 
Abril  18 (o dia 11 está no meio do feriadão da semana santa) 
Junho  13 
Agosto 08 
Outubro 17 (o dia 10 é véspera de feriadão de Nossa Senhora Aparecida) 
Dezembro 12 


