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Ata 9ª Assembléia Geral Extraordinária 

 
Aos vinte de fevereiro de 2010 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-se os sócios e membros da 
diretoria do IVC para a 9ª 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 presidente 
começou a relatar os últimos trabalhos do instituto fazendo uma minuciosa relação de todos os 
trabalhos. O presidente passou a palavra a sócia Daniela Lima para fazer um relato de todos os 
eventos que ela usou o nome do instituto e trouxe o visitante Gustavo da RRX Reciclável e também 
o visitante Brian que também faz parte do projeto, foi passada a palavra a Amanda Mello que se 
associou ao IVC no dia de hoje. Foi feita a apresentação de cada membro presente na assembléia. 
Os sócios Gustavo e Brian apresentam o projeto para a instituição. O projeto apresentado pelo 
Gustavo e Brian da RRX Reciclável é a trocado arroz e Feijão. O presidente Altamir Andrade coloca 
em votação para apoiarmos o projeto deles e foi aprovado por unanimidade. Foi apresentado aos 
presentes o projeto Vida Ambiente organizado pelo sócio fundador e artista plástico Ademar César, 
com o projeto nas escolas onde quer contar com o apoio do instituto. Foi colocado em apreciação e 
a votação onde o presidente Altamir Andrade faz as colocações aos presentes e é aprovado por 
todos por unanimidade informado pelo presidente Altamir Andrade. O presidente abriu a palavra livre 
para os presentes fazerem os comentários que quiserem fazer dando um minuto para cada um dos 
presentes. O sócio Henrique Thonson não está presente mas o presidente transmitiu a ação dele na 
faculdade em usar o Canal do Linguado. Sem mais o presidente Altamir Andrade encerra a reunião. 
 

 


