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Aos onze dias do mês de dezembro do ano dois mil e dez, à Rua Princesa Isabel, 508, terceiro andar sede 
do Jornal O Vizinho, às oito horas e trinta minutos em primeira chamada foi aberta a reunião 
imediatamente suspensa por baixo quórum e adiada para segunda chamada com qualquer quórum. Às 
nove horas da manhã, o presidente da reunião abriu a assembleia e informou a pauta da ordem do dia 
conforme convocação enviada por e-mail aos sócios e simpatizantes e postada no blog de reuniões do 
IVC na internet que tem acesso pelo link de reuniões no sítio www.institutocachoeira.org.br, onde também 
são postadas as atas das reuniões e as correspondências emitidas e recebidas do IVC. Foi lida 
correspondência da diretora da escola Municipal Professor Saul Sant Anna de Oliveira Rios, professora 
Jandira dos Reis Cidral, comemorando o resultado do Prêmio Embraco de Ecologia que contou com a 
parceria do IVC na disputa: “É com muita satisfação que comunicamos à Vsª que nosso projeto foi um dos 
ganhadores do Prêmio Embraco de Ecologia 2010, desta forma, vimos por meio desse consolidar nossa 
parceria para o próximo ano que chega para colocarmos em prática nosso projeto conjuntamente. 
Contamos com sua valorosa colaboração nesta iniciativa que tem tudo para dar certo”. O vice-presidente 
do IVC, Adilson Lopes da Silva, relatou o encontro com o senador eleito Luiz Henrique da Silveira, em sua 
casa, no dia dois de dezembro às dezessete horas, acompanhado do jornalista e sócio-fundador do IVC 
Altamir Andrade. O senador eleito LHS parabenizou o IVC pela iniciativa de mobilizar a sociedade para a 
Reabertura do Canal do Linguado e aceitou imediatamente à sua posse em Brasília em liderar a criação 
do Fórum Parlamentar Catarinense para a Reabertura do Canal do Linguado que deve reunir os três 
senadores catarinenses e dezesseis deputados federais. No encontro foi entregue pelo jornalista Altamir 
Andrade um convite do Clube de Oratória e Liderança COL Joinville para o senador palestrar sobe o tema 
da reunião comemorativa no aniversário do clube no dia onze de abril do ano de dois mil e onze o que 
também foi imediatamente aprovado pelo senador eleito. 
O encontro do IVC com o político ganhou destaque de reportagem de capa na edição vinte e quatro do 
Jornal O Garuvense e na edição setecentos e quarenta e três do Jornal O Vizinho, ambas do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dez. O presidente do IVC Ademar César dos Santos deu a palavra ao 
convidado João Carlos Farias, ex presidente do COL Joinville, que quer apresentar um projeto, proposta 
para parceria com o IVC na área de educação ambiental. Farias que brinca ao dizer que nasceu no dia 
mundial da água, e trabalhou muitos anos numa indústria de economizadores de água e nos últimos 
quatro anos focado exclusivamente nessa área. Viajou o Brasil fazendo palestras nessa área. Há poucas 
semanas Farias saiu da empresa, Docol, e conheceu uma empresa de São Paulo que trabalha com 
ecomateriais, como aquecedores e captadores de água de chuva. Farias fez um relato de sua experiência 
profissional na área e a indicação da Docol para que a empresa patrocinasse a sócia do IVC Daniela Lima 
para publicação de artigos em revista de educação. Daniela aproveitou para agradecer publicamente ao 
Farias essa indicação. Farias diz que quer ajudar a transformar o estado de Santa Catarina em referência 
na economia de água e quer contar com a parceria do IVC nessa meta. Farias foi convidado a se associar 
ao IVC, que aceitou imediatamente e se comprometeu a assumir o acompanhamento para transformar a 
ONG IVC em OSCIP. Farias aceitou e a assembleia aprovou por unanimidade. Daniela Lima explicou a 
reunião com a Cia Águas de Joinville para um projeto de conscientização ambiental na região do Rio 
Mirandinha no bairro Saguaçú. O projeto feito pela Daniela Lima apresentado à Cia Águas de Joinville foi 
aprovado pela empresa e deve ter início no ano de dois mil e onze. Daniela Lima ainda comentou sobre a 
parceria com a Gerência Regional de Educação do Governo do Estado de Santa Catarina Gered, que 
resultou na circulação das exposições fotográficas em cinco escolas. Daniela Lima quer apresentar um 
projeto à Fundema, de educação ambiental nas escolas municipais de Joinville, buscando recursos da 
Fundema que serão disponibilizados para projetos de educação ambiental. 
Altamir Andrade sugeriu a Daniela Lima uma reunião com a Gered para ampliar o projeto para todas as 
escolas do estado e fazer dois projetos iguais para as escolas do município. Ela aceitou e se 
comprometeu. 
O Presidente Ademar César dos Santos apresentou levantamento feito pela sócia Fabiane Carvalho que 
tem administrado as contas do IVC e sugeriu o encerramento da conta do Banco do Brasil porque os 
custos são muito caros, e abertura na Cooperativa Sicredi. 
O BB cobra dois reais e cinqüenta centavos de taxa de impressão de cada boleto, mais uma taxa de cinco 
reais quando o boleto é pago e mais uma taxa de vinte reais de manutenção de conta mensal. Na Sicredi 
a taxa é de um real e setenta e cinco centavos, não tem cobrança quando o boleto é pago, taxa de 
manutenção de trinta reais que é de capitalização para o IVC. Os presentes aprovaram com unanimidade 
a mudança para a Sicredi. O presidente comentou que a RIC Record procurou o IVC para ajudar a 



patrocinar um programa de educação ambiental na TV. Nada mais havendo a tratar o presidente encerra a 
reunião que foi assessorada por mim, Altamir Andrade, secretário desta ata e demais presentes. 
 
 

 


