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Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e quinze reuniram-se, a partir 
das dez horas e quinze minutos, na sede administrativa, à rua Xavantes, 
quatrocentos e setenta e seis, bairro Atiradores, associados e diretores da 
entidade ambientalista. Conforme convocação prévia como determina o 
estatuto no artigo vigésimo, foi divulgada a pauta desta reunião que foi enviada 
à diretoria via correio eletrônico e publicada na internet no sítio 
www.institutovivacidade.org.br no referido link de reuniões direcionado para o 
blog, com os seguintes assuntos a serem debatidos segundo a pauta: 
- Morte do jacaré Fritz, símbolo de resistência à vida no Rio Cachoeira; - Morte 
do Senador Luiz Henrique da Silveira, parceiro de fundação do IVC quando 
governador do estado de Santa Catarina; - Destruição das ruínas promovida 
pela Prefeitura de cais entre o Mercado Público e a Prefeitura de Joinville; - 
Palestra (doze de maio) presidente IVC no na UFLA (Universidade Federal de 
Lavras - MG); - Gravação (sete de maio) vídeo para Secom Joinville; - 
Entrevista (sete de maio) Jornal Notícias do Dia sobre aterro sanitário em 
municípios menores; - Participação (quatro de maio) do presidente do IVC no 
evento de reinauguração do CEI Espaço da Criança de Joinville e projeto 
"Água um Bem Precioso" do edital público da CAJ; - Participação (quatro de 
maio) do diretor Mauro Ronchi na comissão da água no plenarinho da câmara; 
- Participação (dezesseis de abril) do vice e do presidente do IVC na gravação 
do Vídeo do Marinheiro do Rio Cachoeira no MPF de Joinville; - Rever datas 
próximas reuniões: ex- dia 08/02 é carnaval. Sugestão mudar para dia quinze 
de fevereiro; - Apresentação de resultados; 
- Assinaturas na ata da reunião anterior; - Ação em parceria com a SEMA em 
comemoração ao Dia Mundial da Água; - Projeto "Olha o Passarinho"; - 
Documentário "O Marinheiro do Rio Cachoeira"; - Palavra livre (visitantes). 
O presidente agradeceu a presença de todos com destaque para Roger Dalcin 
do 62 BI e Thiago Zschornack, da Cia Águas de Joinville. Farias explicou então 
que o jacaré morto não era o Fritz e lamentou a morte do senador Luiz 
Henrique da Silveira, parceiro de fundação do IVC.  O presidente passou a 
palavra para Altamir Andrade que explicou sobre a denúncia feita contra a 
destruição dos restos das ruínas dos cais no centro de Joinville, na Fundação 
Cultural de Joinville e que até esta data não teve resposta daquela entidade. 
Andrade informou que o vereador Adilson Mariano fez contato e buscou 
informações junto a FCJ e que teve como posicionamento do seu presidente 
Rodrigo Coelho que aquelas ruínas não tinham valor histórico e a obra da 
prefeitura continuou com a demolição completa daqueles vestígios. Esta 
assembleia decidiu que o IVC deve fazer um documento registrando nossa 
indignação e também fazer pesquisa junto ao IPHAN sobre o tema. Farias 
destacou sobre a atenção que o IVC vem recebendo dos diversos veículos de 
comunicação com entrevistas e posicionamentos da nossa Oscip sobre 
assuntos ambientais de interesse público. Destacou a participação do 
presidente em vídeo da SECOM da Prefeitura e reportagem do jornal Notícias 
do Dia. Passada a palavra para o diretor Mauro Ronchi relatou sobre sua 
participação representando o IVC em evento promovido pela Câmara de 
Vereadores de Joinville nos dias vinte e seis e vinte e sete de março que 



resultou na Carta de Joinville que também será anexada cópia a esta ata. 
Mauro sugeriu que o IVC possa apresentar um documento sobre 
posicionamentos do IVC com relação a água ou ainda resgatar documentos 
com estes posicionamentos para encaminhar ao coordenador da iniciativa na 
CVJ, o vereador James Schroeder.  O presidente relatou a participação em 
algumas filmagens para a produção do vídeo “O Marinheiro do Rio Cachoeira”.  
O presidente aproveitou para destacar também a parceria do IVC com a 
Secretaria de Meio Ambiente, por conta de seu funcionário que veio buscar a 
coleção das fotos da exposição “Cachoeira, um rio em transformação” para um 
evento oficial da SEMA.  Andrade aproveitou para informar que o secretário 
Tirelli pediu ajuda do IVC, para ceder estas fotos para defesa em casos de 
agressões ambientais aos rios de Joinville como acontece atualmente no 
Chaparral. Tirelli quer demonstrar aos que defendem que alguns rios são valas 
feitas pela prefeitura, ele quer mostrar que o Cachoeira também foi totalmente 
modificado e nem por isso deixou de ser um rio que deve ser protegido. 
Da mesma forma ele pediu um posicionamento oficial do IVC sobre as árvores 
Ficcus benjamina para que possam ser removidas, o que decidiu a assembleia 
será feito levantamento de documentos desde o ano de dois mil e oito com 
estes posicionamentos para a remoção gradativa destas árvores. O convidado 
Roger Dalcin destacou que o Cachoeira tem duas vertentes sendo uma o leito 
principal do Cachoeira e a subbacia do rio Morro Alto.  E o Morro Alto também 
havia uma visão errada de que era uma vala. O presidente pediu para que 
Andrade explicasse sobre o desenrolar do documentário e explicou o desafio 
de atender pedido da CAJ para que ficasse pronto no início do mês de junho 
para ser usado no Dia Mndial do Meio Ambiente. Andrade passou a palavra 
para o representante da CAJ, Thiago Zschornack, que destacou a excelência 
do vídeo e que foi usado internamente na CAJ na referida semana. Registrou 
que o discurso do documentário defende a reabertura do Canal do Linguado 
sem levantar as questões ambientais que implicam sua reabertura. Altamir 
Andrade explicou que foi esse objetivo mesmo e que o IVC prevê uma 
continuidade para uma nova obra sobre esse tema especificamente após a 
duplicação da BR 280, com a ponte já implantada. No mais, Thiago Zschornack 
destacou a unanimidade sobre a satisfação com a obra que superou 
expectativas, inclusive. 
O presidente abriu a palavra livre para o Roger Dalcin que explicou seu 
trabalho de pesquisa com a Univille na Bacia Hidrográfica da Rio Cachoeira 
com levantamento que constatou dezessete espécies de peix no Cachoeira e 
mais treze de seus afluentes no ano de dois mil e quatorze. Farias relembrou 
de sua participação numa reunião do COL, no JIC quando Altamir Andrade 
mostrava as primeiras imagens da vida no Rio Cachoeira e que ele foi 
chamado de “louco” por defender o rio e que aquelas imagens não eram 
verdadeiras. Dalcin destaca que o olhar da população é muito focado no centro 
e que as regiões mais afastadas e de nascentes estão bem preservadas.  O 
presidente registrou a associação de Thiago Zschornack ao IVC e entregou 
uma ficha de filiação para que Roger Dalcin avalie seu interesse. Avisou 
também que vai participar da palestra “Prestação de Contas do Terceiro Setor” 
no dia dez de junho próximo com investimento de vinte reais. Mauro ilustrou 
que Jaraguá do Sul está mudando a forma de cobrança de água, como 
também em Balneário Camboriú, que estimulam a economizar água e que o 
IVC deveria se posicionar e apresentar sugestão para a CAJ. Thiago explicou 



as implicações todas dessas mudanças e que Jaraguá do Sul já adotou, por 
decisão judicial a cobrança pelo consumo real e foi obrigado, também por 
decisão judicial, a voltar atrás porque nos condomínios residenciais isso no 
mínimo duplicaria o valor que se cobra atualmente. O presidente agradeceu 
mais uma vez a Daiane por suas solicitudes com o IVC e disse que pediu a ela 
para fazer também os controles das mensalidades e que foi atendido 
prontamente. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião que foi 
secretariada por mim com a redação desta ata que segue assinada pelos 
presentes. 
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