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Aos catorze dias do mês de dezembro 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:16/10 
participação na IV Conferência Municipal do Meio Ambiente de Joinville na 
ACIJ 26/10 a 31/10 Semana Lixo Zero, exposição fotográfica do Rio Cachoeira 
no Shopping Müller e exibição da trilogia do Rio Cachoeira no Sesc; 03/11 
participação do Plano Cicloviário do IPPUJ no museu da bicicleta; 04/11 
reunião no IPPUJ sobre Plano Cicloviário; 05/11 plano de caminhabilidade no 
museu da bicicleta; 06/11 reunião no IPPUJ sobre plano de caminhabilidade; 
Jantar Ajidevi; 24/11 Sessão solene Câmara de Vereadores " O Marinheiro do 
Rio Cachoeira"; 27/11 certificado Prêmio Fundação Banco do Brasil de 
Tecnologia Social 2015; Edital SEMA - 004- FMMA 2015 e seus 
desdobramentos; Palavra livre. O presidente fez a abertura agradecendo a 
presença de todos e destacou a participação de Arthur Rancatti, da empresa 
Rastro e parceiro do Instituto Lixo Zero. Explicou a participação do IVC na 
Conferência de Meio Ambiente e o destaque para o video “O Marinheiro do Rio 
Cachoeira”. Destacou também a participação do IVC na Semana Lixo Zero e 
nas reuniões do IPPUJ. Agradeceu ao vice-presidente por representar o IVC no 
jantar da Ajidevi e a importância de prestigiar a entidade. O presidente relatou 
sobre o evento no Dia do Rio, na Câmara de Vereadores de Joinville, fazendo 
o encerramento do projeto “O Marinheiro do Rio Cachoeira”, e confirmando o 
quanto o IVC é admirado e respeitado pelos vereadores. Explicou sobre o 
reconhecimento da Fundação Banco do Brasil, como tecnologia social as 
ETACs-Estação de Tratamento de Água de Chuva, com a certificação oficial, 
nacional. O presidente explicou detalhadamente a produção do projeto 
“Vivacidade na urbanidade” e o empenho para atender exigência do edital da 
SEMA, destacando o Alvará Sanitário e a UPM-Utilidade Pública Municipal. 
Farias destacou o comprometimento dos vereadores e funcionários da Câmara 
de Vereadores de Joinville para agilizar os processos burocráticos para 
conseguir em uma semana o que normalmente levaria semanas ou meses. 
Para este processo, João Carlos Farias, Adilson da Silva e Altamir Andrade se 
dedicaram praticamente todos os dias o dia inteiro para produzir documentos e 
acompanhar o fluxo na CVJ e Prefeitura com o próprio prefeito Udo Döhler 
sendo solícito à demanda assinando a Lei da UPM do IVC.  Mas, infelizmente 
fomos desclassificados por documentação (Comprovante de residência não 
autenticada e Ata de apresentação do balanço contábil do ano anterior também 
não consta que foi submetida a votação e aprovação). Altamir Andrade deu 
complementos ao relato e destacou que ano que vem o IVC vai buscar a UPE 
(Utilidade Pública Estadual) e UPF (Utilidade Pública Federal) pois os editais 
estão cada vez mais exigentes e poderemos ter impedimentos por falta destes 
documentos. Altamir Andrade destacou e agradeceu a solicitude do Gustavo e 



do Arthur da Rastro. Farias, relembrou ainda que este edital também exigia a 
abertura de conta corrente bancária específica para o projeto antes do 
resultado, o que também criou dificuldades e nos obrigou a tentar abrir conta 
em dois bancos (CAIXA e BB). O presidente destacou o quanto foi prestativa a 
equipe da Luz & Oliveira, produzindo documentos e priorizando nossos 
pedidos. Todos os presentes se comprometeram também a ficar atentos aos 
editais para que possamos disputá-los nacionalmente. Na palavra livre, Daiane 
parabenizou aos envolvidos pelo projeto o quanto se dedicaram, mesmo não 
tendo sido selecionado. O mesmo destacou Adilson Lopes da Silva e Mauro 
Ronchi. 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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