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Ao dia dez de dezembro do ano dois mil e doze, na sede administrativa, à Rua Xavantes, quatrocentos e 
setenta e seis no bairro Atiradores, na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, em Joinville, estado de Santa 
Catarina na Bacia Hidrográfica do rio Cachoeira, conforme edital de 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). O vice-presidente deu início aos trabalhos. Adilson Lopes da Silva 
presidiu a reunião pois o presidente Ademar César dos Santos não pode participar por motivo de 
viagem avisando-o com antecedência. O presidente deu a palavra ao sócio Altamir Andrade que 
informou sobre o sucesso das duas palestras feitas a aproximadamente cento e cinqüenta Jovens 
Aprendizes do SENAC Joinville no mês passado, novembro, e que contou com a participação dos 
sócios palestrantes do IVC Altamir Andrade, João Carlos farias e Adilson Lopes da Silva com o tema 
“Cachoeira, o rio que agoniza”. 
O evento foi destaque de capa na edição quarenta e nove do jornal O Joinvilense. Também registrou 
a participação do IVC no evento organizado pela Escola Estadual Básica Osvaldo Aranha no dia cinco 
de novembro, que contou com a presença dos sócios Altamir Andrade e João Carlos Farias. As duas 
exposições fotográficas do IVC, “Cachoeira um rio em transformação” e “A força da vida no rio 
Cachoeira” eram atrações em destaque do evento “Meio ambiente e Qualidade de Vida-Apresentando 
soluções aos impactos sociais e ambientais” que também foi destaque de capa na edição setecentos 
e sessenta e seis do jornal O Vizinho. O sócio Altamir Andrade comunicou ainda que o IVC já 
entregou toda a documentação exigida pela Fundema para iniciar a execução do projeto aprovado em 
parceria com Centro de Educação Infantil Fatima para implantação do sistema de aproveitamento de 
água de chuva. No início deste mês de dezembro já fizeram a primeira reunião de trabalho que foi 
liderada pelo sócio João Carlos Farias e que contou com a presença da diretora da escola municipal, 
Mara Beatriz Popeng e da professora Ereni Carmo Telles que já está antecipando a autorização da 
secretaria municipal de educação para o início das obras de instalação dos equipamentos no período 
de férias do CEI no mês de janeiro. 
O projeto que vai receber vinte mil reais de recursos públicos também foi destaque de capa da edição 
setecentos e sessenta e sete do jornal O Vizinho. Registrou também que já foram entregues 
documentação do Clube de Oratória e Liderança de Joinville à Fundema, que foi contemplado com 
cinco mil reais de recursos públicos para a produção de um vídeo sobre o rio Cachoeira para ser 
usado como peça de educação e conscientização ambiental e de acesso público e irrestrito na 
internet. O assunto também foi destaque de capa na edição setecentos e sessenta e nove do Jornal O 
Vizinho. 
Altamir Andrade informou ainda que esses projetos ganharam destaque nos demais jornais da 
empresa sócia do IVC, o Bureau de Comunicação e Eventos. Na edição quarenta e oito do jornal O 
Joinvilense, na capa, e na edição quarenta e cinco do jornal O Garuvense, na contracapa, página oito. 
Comentou também a alegria de ter sido premiado como “Parceiro da Paz e da Sustentabilidade” pelo 
IGWC - International Global Water Coalition; Alades – Agência Latino Americana para o 
Desenvolvimento Sustentável; CDS – Conselho da Defensoria Social e Agência Brasil Sustentável, 
neste mês de novembro passado e que receberá a homenagem em evento da ONU – Organização 
das Nações Unidas em cinco de junho, “Dia Mundial do Meio Ambiente”, durante a Conferência 
Mundial de meio Ambiente no Rio de Janeiro. A sócia Fabiane Carvalho tem administrado e atualizado 
o sítio do IVC na internet (www.institutocachoeira.org.br) incluiu o link de projetos com a íntegra do 
projeto “Aproveitamento de águas de Chuva” – parceria IVC e Cei Fátima e o respectivo Edital de 
chamada Pública para Seleção do Projeto 2011 da Fundema. Um novo link de “Biblioteca” também foi 
criado para formar um banco de dados sobre as atividades do IVC e de entidades diversas que 
tenham focos de assuntos comuns. A sócia Morgana contadora da Contabilidade Luz Oliveira, 
também sócia do IVC, encaminhou cópia de “Notificação prévia via cartório” de procurador do Instituto 
Verificador de Circulação – IVC alegando que a “marca” IVC é de propriedade exclusiva em todo o 
território nacional e que exigem, então, a “Cessão sumária do uso que vem sendo feito imediatamente 
dispensando confronto ou interpelações”, conforme documento emitido em dois de janeiro de dois mil 
e dez, recebido pelo Instituto Viva o Cachoeira em novembro do ano dois mil e onze já que fora 
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registrado em cartório no Rio de Janeiro em Catorze de outubro do ano dois mil e onze. Em discussão 
o assunto decidiu-se que evitaremos qualquer confronto, mas que 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 aquele IVC enviando cópia desta ata para informá-los também que o nosso IVC está há mais 
de seis meses tramitando a transformação da nossa ONG Organização Não Governamental para 
OSCIP – Organização social Civil de Interesse Público e a mudança do nome da entidade também.  
Aproveitamos para convidar através desta ata aquele IVC à se associar ao nosso IVC já que 
atuaremos também em abrangência nacional podendo realizar parceria nacional em defesa do meio 
ambiente e transformar essa coincidência num fato positivo para aquela entidade. Pedimos através 
desta ata que aquele IVC possa nos informar em que áreas a marca deles está protegida pelo INPI – 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que não entremos em 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. Outro assunto foi a participação dos sócios Altamir Andrade e Adilson Lopes da Silva no 
mês de novembro em reunião do Condema na Acij, para apresentar o IVC defendendo nosso 
interesse em participar naquele conselho. No mês de setembro o IVC recebeu e-mail do coordenador 
do Condema Sr. José Augusto de Souza Neto, informando-nos que: “Prezados Srs. Informamos que 
recebemos tempestivamente a indicação de vossa Organização, ao fim de se habilitarem a preencher 
uma vaga no Condema Conselho Municipal do Meio Ambiente de Joinville. Informamos que a 
inscrição será submetida a analise e vossa organização será informada sobre os demais 
andamentos”. Essa resposta foi ao nosso ofício encaminhado à Fundema e devidamente protocolado 
no dia vinte e nove de abril do ano dois mil e onze. Conforme documentos exposto no link de 
“Correspondências” no sítio do IVC na internet. No dia três de novembro do ano dois mil e onze outro 
e-mail do coordenador do Condema Sr. José Augusto de Souza Neto convida: “Conforme contato 
telefônico aguardamos a presença de sua entidade para apresentação junto ao Condema, pleiteando 
o ingresso neste Conselho. Lembramos que conforme item cinco do Edital a apresentação deverá ser 
pautada em dez minutos, após passará pelo crivo dos Conselheiros. Sem mais!” Presentes lá, no 
entanto fizemos a nossa defesa e também a representante de outra entidade o fez. No fim daquela 
apresentação um dos conselheiros defendeu que nova apresentação pudesse ser feita pela 
representante do Instituto Rio dos Peixes, porque ela não estava preparada para a que fez no dia 
cinco de novembro. 
A proposta, para espanto dos representantes do IVC, foi aprovada pelo Conselho. Assim, no dia cinco 
de dezembro recebemos novo e-mail do Condema: “Conforme contato telefônico nesta data 
reafirmamos a Vossas Senhorias para reapresentação de suas entidades junto ao Condema – 
Conselho Municipal do Meio Ambiente, ao fim de pleitearem participação como membros deste 
conselho. Lembramos que a exposição deverá respeitar o limite de dez minutos para cada entidade. 
Dia: 07/12/2011 – Hora10:00 – Local: Reunião do Condema na Acij!!”. O presidente do IVC enviou 
resposta também por e-mail: Prezado Sr. José Augusto de Souza Neto. Vimos por meio deste 
informar que não poderemos participar da reunião conforme seu convite. Cumpre-nos destacar, ainda, 
que o Instituto Viva o Cachoeira já realizou a apresentação ao referido conselho na Acij. Como eu não 
pude me fazer presente aquele evento, fomos representados pelo meu vice-presidente marinheiro 
aposentado Adilson Lopes da Silva e pelo sócio Altamir Andrade, que apresentou o IVC aos 
presentes. Registramos nosso estranhamento quando fomos informados pelo vice-presidente que o 
conselho decidiu dar mais uma oportunidade à outra entidade que pleiteia um assento no Condema 
por “não estar preparada naquela ocasião” conforme justificativa em plenária. Entendemos que todos 
os interessados tiveram as mesmas condições já que a vaga pelo que nos consta, foi divulgada em 
edital, e o IVC há meses vinha acompanhando os desdobramentos pelo interesse que temos em 
compor esse conselho. Assim, nós não consideramos justo que o IVC seja “penalizado” por ter 
cumprido todas exigências; também consideramos que outras entidades deveriam ser avisadas desta 
“prorrogação e ainda que possam ter uma segunda chance de apresentação caso não se sintam 
preparadas no dia que se apresentem”. Favor nos retornar confirmando o recebimento deste e-mail. 
Saudações, Ademar Cesar dos Santos – Presidente. Não tivemos retorno desse e-mail e ficamos 
sabendo através da internet que o Instituto Rio dos Peixes compõe o Condema na cadeira de 
representação da sociedade civil com votação unânime. Cumpre-nos registrar que tudo nos leva a 
crer por uma parcialidade daquele conselho. 



Decidimos também que não tomaremos nenhuma decisão de contestação ao posicionamento deste 
conselho e a forma como se decidiu por escolher o ocupante do assento já que a entidade Rio dos 
Peixes é nossa parceira. Mas, fica nosso estranhamento aos fatos como ocorridos. Nada mais 
havendo a tratar eu Altamir Andrade que secretariei e lavrei a presente ata, atendendo orientação do 
presidente da reunião encerro-a, assinando-a com os demais presentes. 


