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Aos onze dias do ano de dois mil e doze na sede administrativa do Instituto Viva o Cachoeira, ás oito 
horas da manhã, reuniram-se parte da diretoria do IVC – Instituto Viva o Cachoeira à rua Xavantes para 
debater a implantação do projeto Eco Escola na extensão da Escola Municipal Hermann Muller. Presentes 
os sócios Altamir A. Andrade, Fabiane Carvalho e João Carlos Farias e as convidadas Silvane Silva e 
Silvia da Silva da escola municipal. Aberta a reunião a sócia Fabiane Carvalho fez um explicação dos 
processos burocráticos e que a data do inicio do projeto já é o mês de maio e que devemos agilizar o 
mesmo. 
A diretora Silvane expôs que a escola e a comunidade querem fazer uma reunião inicial que oficialize o 
projeto e seu início na escola.  O projeto pode ser divulgado por todos os caminhos e meios por ser um 
projeto público e que terá as informações centralizadas no blog www.jornalistaandrade.blogspot.com. João 
Carlos Farias explicou a importância da transparência em todas as fases do projeto que é dada através 
das atas das reuniões que também são publicados no sítio do IVC e no blog além das reportagens nos 
jornais parceiros. Farias estimula a iniciativa da escola em dar transparência do projeto junto à 
comunidade para que não fiquem dúvidas nem males entendidos sobre o funcionamento. 
Também foi pedido aos professores que ajudem a divulgar o IVC para trazer mais voluntários e 
associados às causas ambientais. Ficou decidido a reunião na escola no dia dezoito de maio às quinze 
horas com toda a equipe do projeto e demais convidados sócios do IVC e diretoria e outros da escola. 
Nada mais havendo a tratar eu Altamir Andrade secretariei a seguinte ata. 
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