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Aos dez de abril de 2010 às nove horas da manhã, na sede do jornal O Vizinho localizada à rua 
Princesa Isabel, 508 2º andar na cidade de Joinville Santa Catarina. Reuniram-se os sócios e 
membros da diretoria do IVC para a 10ª Assembléia Geral Extraordinária, conforme Edital de 
Convocação enviada diretamente aos instituidores. A reunião foi secretariada por mim Ieda Ap. 
Matos Elyas. 
O presidente Altamir Andrade abriu a reunião agradecendo a presença de todos. O presidente 
começou a relatar a reabertura do Canal do Linguado, em São Francisco do Sul, em contato com o 
vereador Cristiano Bertelli, informando que o mesmo já iniciou um projeto para esta reabertura e vai 
participar de uma Audiência Pública com a comissão do IVC. Ficou determinado de reunirmos e 
formarmos um núcleo para esta audiência. O presidente informou que o Ministério Público exigiu a 
duplicação da BR de acesso a São Francisco e se fez necessário a reabertura do Canal do 
Linguado. O presidente apresentou o estudo de reabertura feita pelo chefe de Estudos Militar com 
outras entidades, Instituto Militar de Joinville, Univale, Petrobrás, Aprema, Setenj. 
O fechamento do canal foi um dos maiores crimes do planeta salienta o presidente com base em 
dados desta pesquisa. Com a reabertura do Canal diminuem-se os gastos públicos! 
Em conjunto com Araquari, Joinville haverá melhorias em todos os benefícios para a população e 
meio ambiente. Tendo o apoio do Ministério Público as entidades devem se unir para evitar que 
aumente a desordem ambiental. O presidente ficou responsável para agendar reunião com o 
vereador Cristiano Bertelli para formarmos o Núcleo para o desenvolvimento do Projeto de 
reabertura do Canal do Linguado. O presidente cedeu a palavra aos visitantes. Estudantes da 
UDESC membros de AIESEC, Thiago e vice-presidente Ronan que expôs os objetivos de uma 
parceria com o IVC de criar lideranças, que é a maior organização gerida por estudantes existindo há 
60 anos com o propósito de criar técnicas administrativas em responsabilidade cultural e social, 
desenvolvendo intercâmbios de lideranças, técnicas, Educacional, administrativa e comunitário. 
O IVC pode ser parceiro a AIESEC, tem a parte de voluntariado para auxílio em marketing e projetos 
para despoluição dos rios. Fica determinado que Amanda Carolina de Mello assume a coordenação 
junto ao AIESC como sócia do IVC para firmar parceria para o IVC receber training. A taxa 
determinada pela AIESEC é de R$ 300,00 e ficou para ser discutida e avaliada. 
O presidente seguindo a pauta informa que em última reunião do CIEA, o objetivo seja interligado 
todas as questões ambientais das ONG´s de Joinville ligados a CIEA inclusive as empresas para que 
sejam aprovados os projetos ligados ao CIEA Joinville para recebimento de recursos públicos. A 
Daniela Lima vai substituir a Ieda Ap. Matos Elyas como suplente do CIEA Joinville. A partir desta 
data o presidente deixa a palavra em aberto, ninguém se manifestando o presidente Altamir Andrade 
encerra a reunião. 
 
 

 


