
 
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

DE JOINVILLE E REGIÃO – VIVA O CACHOEIRA – IVC 
 

Ata 1ª Assembléia Geral Extraordinária 
 
Aos dezoito dias do mês de Outubro de dois mil e oito, ás dez horas e trinta minutos, na sala 
de reuniões do Gabinete do Governador do Estado de Santa Catarina, localizada no Edifício 
Manchester situado à rua do Príncipe, 300 – 11º andar, na cidade de Joinville-SC, reuniram-se 
os associados instituidores e membros da diretoria do I.V.C. para a 1ª Assembléia Geral 
Extraordinária, conforme edital de convocação enviado diretamente aos instituidores nos dias 
10 e 13 de Outubro. 
A reunião foi presidida pelo presidente do I.V.C. Altamir Andrade e secretariado por mim, 
Janildes dos Santos. 
Na abertura da reunião o presidente comunicou a todos que o I.V.C. já tem uma cadeira na 
Fepema (Fundo Especial de proteção ao meio Ambiente de Santa Catarina) através da 
participação na 1º reunião do fundo, participação esta representada pelo Sr. Altamir Andrade 
e a Sra. Daiane Couto da Cunha. O 1º Assunto da pauta foi a participação do I.V.C. na 1ª 
Mostra de Educação Ambiental de Jlle a ser realizada nos dias 06, 07 e 08 de novembro de 
2008. O presidente convidou todos a comunicarem a participação pessoal de cada sócio do 
I.V.C. neste evento, a ser confirmado até o dia 22 de Outubro. O 2º Assunto da pauta foi o 
Ordenamento Jurídico do I.V.C., onde a sócia Morgana de Souza expôs os próximos passos à 
qualificação como OSCIP, faremos a solicitação de qualificação ao Ministério da Justiça, 
aprovada por unanimidade por todos os presentes. As sócias Daiane Couto da Cunha e 
Morgana de Souza liderarão a Comissão de Ordenamento Jurídico para qualificar o I.V.C. nas 
repartições que o regulamentam. O 3º assunto da pauta é a carta de Comprometimento dos 
Candidatos a Prefeito com o IVC que foi lida pelo presidente e aprovada por unanimidade por 
todos. A carta será entregue no dia 20/10/2008 aos candidatos a prefeito de Jlle, que terão o 
prazo até 22/10/08 para dar respostas aos questionamentos do I.V.C. O 4º assunto de pauta 
foi sobre a proposta de tombamento do Rio Cachoeira apresentada pelo candidato a prefeito 
(Rogério Novaes-PV) durante sua campanha eleitora. A idéia do presidente Altamir é ouvir Sr. 
Rogério Novaes, para conhecer como esse projeto seria realizado. Através do conhecimento 
do projeto o IVC terá condições de avaliá-lo e se posicionar para proteger o Rio Cachoeira. O 
sócio Lourival Elyas Filho se prontificou a fazer contato com o partido verde e trazer 
informações da referida proposta. 
O 5º assunto em pauta foi sobre a identidade visual do IVC, que foram apresentados idéias da 
Sócia Simone Pacheco Gonçalves. Foi aprovada por unanimidade a logomarca e o mascote 
apresentados. A campanha associativa ficou a ser tratada futuramente pelo presidente junto 
aos sócios do IVC. Foi aberto o convite de ingressar como sócio do IVC ao participante 
Thomaz Henrique Thonsen, que foi aceito pelo mesmo. A presente ata foi lida a todos e 
assinado pelos presentes: 
 
 

 


