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Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano dois mil e quatorze reuniram-
se, a partir das dez horas da manhã, à Rua Xavantes, quatrocentos e setenta e 
seis, no bairro Atiradores, na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, em Joinville, 
Santa Catarina, sede administrativa do IVC e local patrocinado pela empresa 
Bureau de Comunicação e Eventos para reuniões, os 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: 
Pendências; Prestação de Contas da gestão ao Conselho Fiscal; Eleições 
Gestão 2014/2016; Encontro com Min. Trab e Emprego na Univille em doze de 
junho; Palestra Tigre dia vinte e cinco de junho; Viagem à São José -SC Escola 
de Meio Ambiente: Dir. Mauro Ronchi com Sec. Educação e Presidente Valério 
da Fundação 25 de julho no dia nove de junho; Denúncias em Araquari pelo 
Vice Presidente Adilson Lopes da Silva; Inscrição do Projeto Se Ligue no 
Esgoto no edital da CAJ; Reunião com a contabilidade Luz & Oliveira; Projeto 
de Sustentabilidade liderado pela associada Ilaine Melo; Aprovação do 
Calendário de Reuniões setembro 2014 a agosto 2016; Palavra livre. 
O presidente João Carlos Farias fez a abertura da Assembleia agradecendo a 
presença de todos. Por estar afônico e debilitado por uma forte gripe, o 
presidente pediu para Altamir Andrade conduzir a reunião. Seguindo a pauta foi 
dada a palavra à Rosecleia Bisewski, contadora da associada fundadora do 
IVC, Luz & Oliveira, que apresentou o periodo de agosto de dois mil e doze a 
julho de dois mil e quatorze. Na apresentação pode-se verificar que os 
lançamentos foram feitos inadequadamente por falta de comunicação com a 
diretoria. Os documentos fiscais estão corretos, apenas o lançamento no 
relatório está inadequado o que sera corrigido a partir desta data. O saldo atual 
é de treis mil e noventa e seis reais. A prestação de contas foi apresentada, 
explicada e aprovada por unanimidade e reforçado que tudo está à disposição 
no contador para auditorias ou consultas de qualquer associado ou cidadão 
brasileiro. 
Seguindo a pauta foi aberta as inscrições para candidaturas à próxima gestão. 
Não havendo candidaturas foi dada a palavra ao presidente João Carlos Farias 
que diz ter interesse à reeleição e apresentou a seguinte relação de 
integrantes. 
Conselho de Administração. Presidente: João Carlos Farias; Vice-Presidente: 
Adilson Lopes da Silva; Primeiro Secretário: Altamir A. Andrade; Segundo 
Secretário: Julio Schramm; Primeiro Tesoureiro: Mauro Ronchi; Segundo 
Tesoureiro: Jéssica Andrade. Conselho Fiscal. Primeiro Titular: Rosecléia 
Bisewski; Segundo Titular: Ilaine Cristina de Melo; Terceiro Titular: Juventino 
Salvador; Primeiro Suplente: Daiane Couto da Cunha; Segundo Suplente: 
Morgana de Souza; Terceiro Suplente: Fidélis Berkenbrock. Todos confirmaram 
seus interesses neste voluntariado e foram aclamados e empossados. A 
associada Rosecléia e o associado Julio fizeram rápida apresentação das suas 



qualificações pessoais/profissionais que demonstram sintonia com o IVC. O 
presidente fez um relato das atividades representativas do IVC nos dois últimos 
meses conforme pauta e passou a palavra para o associado Mauro que 
também apresentou relato de atividades representando o IVC conforme pauta. 
Foi sugerido ao Mauro para que ele lidere uma contextualização do tema para 
disseminar no IVC, o qual se comprometeu dessa tarefa. 
Foi explicado pelo associado Altamir Andrade o desenrolar das denúncias do 
IVC feitas nos Ministérios Públicos Federal e Estadual contra as prefeituras de 
Balneário Barra do Sul e Araquari. O associado Julio explicou o projeto Café 
com Sustância que quer formar professores da rede pública municipal 
valorizando a agricultura familiar, ecológica e produção de assentamentos e 
também a formação de Defensores Sociais. 
Foi definido o calendário de reuniões gestão 2014/2016 sendo 13 de outubro 
de 2014; 08 de dezembro de 2014; 09 de fevereiro de 2015; 06 de abril de 
2015; 08 de junho de 2015; 10 de agosto de 2015; 05 de outubro de 2015; 14 
de dezembro de 2015; 08 de fevereiro de 2016; 11 de abril de 2016; 13 de 
junho de 2016; 08 de agosto de 2016. Caso alguma data seja feriado a reunião 
será transferida para a segunda-feira seguinte. 
Foi aberta a palavra livre para assuntos gerais e, nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a Assembleia que eu, Altamir Andrade, secretariei e lavrei a 
presente ata e o presidente convidou todos para o almoço. 
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