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Aos onze de fevereiro do ano de dois mil e doze na sede administrativa à Rua Xavantes, quatrocentos e 
setenta e seis, no bairro Atiradores, em Joinville, estado de Santa Catarina, na Bacia Hidrográfica do Rio 
Cachoeira, conforme edital da convocação o presidente abriu a reunião às nove horas da manhã, do 
sábado, em primeira chamada e a suspendeu em seguida pelo baixo quórum, abrindo-a com qualquer 
número de participantes às nove horas e trinta minutos para deliberar sobre os assuntos da ordem do dia 
conforme convocação postada no blog de reuniões (www.reunioesivc.blogspot.com). 
A pauta postada e enviada por e-mail aos sócios, simpatizantes e convidados tem as seguintes assuntos 
para deliberar: Pendências; Prévia do vídeo documentário do projeto COL e IVC; Avaliação do projeto IVC 
e CEI Fátima; Sucessão IVC (eleições em agosto); Assuntos de secretaria; Palavra livre; Aprovação do 
calendário de reuniões do ano sendo onze de fevereiro, sete de abril; dezesseis de junho; onze de agosto; 
treze de outubro; oito de dezembro. A ordem da reunião não deverá seguir a ordem sequencial da pauta, 
mas sim de acordo com o andamento da reunião anunciou o presidente. Também foram convocadas para 
essa reunião as representantes do Centro de Educação Infantil Fátima, sendo que a prioridade dessa 
assembleia é o sistema de Captação e Tratamento de Água de Chuva que está sendo implantado naquele 
CEI. 
O presidente passou a palavra ao sócio Altamir Andrade que informou a emissão de ofício com AR via 
correio ao escritório de advocacia Altair Dias & Associados, no Rio de Janeiro em resposta à Notificação 
Previa via contato do IVC – Instituto Verificador de Circulação. 
Foi enviada a cópia da ata anterior onde destacamos o seguinte texto: “Em discussão o assunto decidimos 
que evitaremos qualquer confronto, mas que o nosso IVC atua numa área completamente diferente 
daquele IVC, e que estas siglas são coincidentemente iguais pelos seus nomes e que não houve do nosso 
IVC qualquer intenção de “apropriação de marca”. Decidimos informar àquele IVC enviando cópia desta 
ata para certificá-los também que o nosso IVC está há mais de seis meses tramitando a transformação da 
nova ONG – Organização Não Governamental para OSCIP – Organização Social Civil de Interesse 
Público e a mudança do nome da entidade também... Pedimos através desta que aquele IVC possa nos 
informar em que área a marca deles está protegida pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
para que evitemos qualquer conflito. Pedimos também que eles nos orientem ao que a lei nos obriga para 
isso, ajudando-nos à legalidade já que não somos especialistas, mas sim voluntários mobilizados à 
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente”. Em seguida foi colocado à apreciação dos presentes 
o vídeo documentário sobre o rio Cachoeira que o COL – Clube de Oratória e Liderança está produzindo 
em parceria com a Fundema e o IVC e que será lançado em nove de abril próximo em evento de 
aniversário de trinta e três anos do Clube e que deverá contar com apoio e participação dos sócios e 
simpatizantes do IVC. 
Também foi submetido à avaliação o calendário de reuniões do ano conforme prevê o estatuto, que sejam 
reuniões bimensais e nos segundos sábado do mês. A única mudança dessa prerrogativa estatutária é o 
dia sete de abril que antecede a reunião do COL, dia nove, para que IVC possa organizar a sua 
participação e contribuição à organização do evento que é todo consolidado também no voluntariado. Às 
representantes do CEI Fátima foi informado que ao término da obra de captação da água de chuva o CEI 
deverá, através de documento, com cópia para o IVC, enviar ofício aos seguintes órgãos públicos: 
Vigilância Sanitária, para inspecionar a instalação e confirmar que a água da chuva não é misturada á 
água da rede pública e usada apenas nos banheiros a água de chuva. Convocar também a Cia Águas de 
Joinville para inspecionar e atestar essa constatação. 
Da mesma forma a Secretaria de Saúde para avaliar o sistema de tratamento de água de chuva (filtros 
esterilização Ultra-Violeta). Após esses laudos a água poderá ser usada e a partir daí cessa qualquer 
responsabilidade do IVC, caso, no futuro, o sistema sofra qualquer alteração ou alguém faça o uso 
inadequado da água de chuva que não seja para os banheiros, hortas e jardins e lavação em geral de 
limpeza de calçadas, roupas, veículos etc. O sócio Altamir Andrade também comunicou que os jornais de 
sua empresa continuam priorizando em suas reportagens as atividades do IVC destacando matéria na 
coluna ambientais na contracapa da edição quarenta e oito do Jornal O Garuvense deste mês de janeiro; 
também na mesma coluna e página do jornal de Araquari; e capa da edição setecentos e setenta e três do 
jornal O Vizinho; e também a Capa da edição cinquenta do jornal O Joinvilense. João Carlos Farias disse 
que ainda está pendente a resposta de Brasília sobre a transformação da ONG para OSCIP, mas se 
comprometeu em ver com a sócia Morgana. 
A reunião do dia treze de outubro foi também antecipada para o dia seis de outubro por causa do feriado 
do dia doze. Foi apresentado ao grupo o vídeo que agradou a todos e mereceu agradecimentos do vice-
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presidente Adilson Lopes da Silva e do próprio presidente Ademar César dos Santos. O presidente deu a 
palavra ao sócio João Carlos Farias, Dr. Água, que fez um comentário histórico sobre o projeto que está 
sendo implantado no CEI Fátima de captação, tratamento e uso da água de chuva no CEI Fátima nos 
banheiros. Dr. Água aproveitou para lembrar que tudo que está sendo comprado tem sido conseguido 
parcerias com fabricantes e fornecedores à preço de custo. Destacou o comprometimento do Sr. Juventino 
Elias Salvador, 76 anos, que liderou toda a obra e ainda contou com os trabalhos dos empreiteiros Aldair 
Manoel Lopes e do engenheiro ambiental Rodrigo Mendes Tavares. Estes profissionais também se 
comprometeram com a causa ambiental do projeto e estão praticando preços subsidiados. Farias ainda 
destacou o quanto todos do CEI Fátima têm sido parceiros, comprometidos e entusiastas do projeto. 
Ressaltou ainda até mesmo o apoio dos terceirizados que trabalham no CEI Fátima. Ele ainda avisou que 
a partir de hoje, onze de fevereiro o sistema será definitivamente ligado e já em funcionamento. Farias 
avisou às professoras Ereni Carmo de Lima Telles e Adélia Rossa Henkel que é preciso ser feito urgente 
uma reunião com todos os funcionários do CEI para explicar tudo como funciona, tirar dúvidas e evitar 
distorções de informações. Com urgência organizar as reuniões com os funcionários e tercerizados e logo 
em seguida com os pais e convidados. Foi sugerido que antes das palestras a Ereni e a Adélia chamem 
todos os funcionários e terceirizados para ler o texto que foi postado no blog do jornalista Altamir Andrade. 
Pedir para que cada um leia em voz alta e os que têm dificuldade de ler que uma delas leia e tire todas as 
dúvidas daquele texto. A professora Adélia disse que o CEI vai fazer contato com os pais para não correr 
riscos com as fotos do CEI no blog e nos jornais onde aparecem as crianças. 
O nome do sócio João Carlos Farias foi apresentado como indicação do ex-presidente Altamir Andrade, do 
presidente Ademar César dos Santos, e do vice-presidente Adilson Lopes da Silva. Farias se disse 
lisonjeado e que não vai se furtar ao desafio colocando-se a disposição. O presidente abriu a palavra livre 
e agradeceu ao vice-presidente Adilson pelo apoio, ao Dr. Água pelo projeto no CEI Fátima. Agradeceu 
também as professoras do CEI por estarem na reunião e falou do projeto que o Instituto Ademar Cesar faz 
nas escolas e o coloca a disposição também do CEI Fátima para realizar parcerias de arte e educação 
ambiental. 
A professora Ereni lembrou o projeto Gotas de Consciência no CEI Fátima e reforçou que todos querem 
uma roda dágua no complemento do projeto. Nada mais havendo a tratar o presidente convidou as 
professoras do CEI para se associar ao IVC. Eu Altamir Andrade secretariei a ata que foi assinada por 
mim e demais participantes. 


