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Aos treze dias do mês de abril do ano dois mil e quinze reuniram-se, a partir 
das dezoito horas e trinta minutos, na sede recreativa da Acomac, à Rua Lauro 
Zimmermann Júnior, sessenta - Bairro Costa e Silva, Joinville –SC  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: Evento 
dia mundial da água em parceria com o Sema de Joinville, visita do presidente 
no estande do Greenpeace na Feira da Alemanha, projeto do marinheiro no Rio 
Cachoeira em parceria com o COL, participação do vice-presidente na palestra 
na CAJ aos funcionários e familiares, participação do diretor Mauro no evento 
da câmara de vereadores em comemoração ao dia mundial da água, visita do 
diretor Mauro no projeto Tamar em Vitória – ES, aplicações financeiras na 
ACREDI do IVC; Palavra livre. O Presidente João Carlos Farias abriu a reunião 
agradecendo a presença de todos e solicitando que a diretora Daiane 
secretariasse esta reunião que prontamente atendeu. Dando continuidade o 
presidente se desculpou sobre o engano ocorrido na reunião de abril, onde 
estava programada para dia seis, primeira segunda feira do mês, diferente do 
que ocorre normalmente, as reuniões acontecem na segunda segunda-feira de 
cada bimestre, mas ressaltou que paralelamente ocorreram muitas ações 
importantes durante o período. Mantendo a programação e para não cancelar a 
reunião de abril remarcamos para o dia, local e horário do evento de 
aniversário do COL, onde tradicionalmente a diretoria do IVC se faz presente. 
Desta forma informou que a reunião de outubro, também não será na segunda, 
segunda-feira do mês. Na próxima reunião faremos a confirmação das reuniões 
agendadas. Seguindo a pauta o presidente falou sobre a participação do IVC 
em parceria com a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente) no evento Dia 
Mundial da Água, que foi um sucesso de visitação e de importante 
envolvimento do IVC, o presidente agradeceu aos associados que 
compareceram nos três dias (de vinte a vinte e um). Reforçou a importância do 
IVC ter sido convidado para o evento. O associado Mauro Ronchi registrou as 
escolas visitantes, EM Luiz Gomes, EM Geovane Faraco e EM Eupidio 
Barbosa o qual sugeriu  inclui-las nas palestras realizadas pelo IVC em 
escolas. O Presidente lembrou-se do e-mail de agradecimento que o IVC 
recebeu da SEMA, enviado pela Pryscilla em nome da equipe. Quanto à 
presença do presidente na feira da Alemanha, Feira Mundial da Água, o 
presidente descreveu a importância como representante do IVC estar nesta 
feira e que esteve presente no estande do Greenpeace. O que lhe chamou a 
atenção na feira foi o pavilhão apenas para as crianças, com ações e 
brincadeiras educativas. Reforçando que o IVC tem desempenhado este papel 
de educação com as nossas crianças aqui no Brasil. Destaque para a 
importância da presença do IVC na Palestra voluntária realizada na Cia Águas 
de Joinville com o tema Água: o seu trabalho, sonhos de alguns e saúde de 
muitos realizada para sessenta funcionários, pelos palestrantes Altamir 
Andrade, jornalista ambiental e diretor do COL (Clube de Oratória e Liderança) 



e ex- presidente do IVC, Adilson Lopes da Silva, marinheiro aposentado e vice-
presidente do IVC (Instituto Viva Cidade) e a presidenta eleita do COL, Mariana 
de Limas, realizada no dia 27/03/2015.Outro tema abordado foi sobre a 
conquista do COL de vinte mil reais do edital público da Cia Águas de Joinville, 
para produção do documentário "O Marinheiro do rio Cachoeira".  O Marinheiro 
Adilson Lopes da Silva e o IVC estão participando em parceria com o COL 
deste documentário que evidenciará o trabalho do nosso vice-presidente 
Adilson. Em seguida salientou-se a participação do associado Mauro Ronchi no 
Seminário da Água (nos dias vinte e seis e vinte de março) realizado pela 
Câmara de Vereadores. A proposta do seminário foi do Vereador Fabio 
Dalonso.O Mauro e o Presidente comentaram os assuntos discutidos que 
poderá ser conferido no link http://www.cvj.sc.gov.br/home/73-
solenidades/2745-seminario-da-agua-leia-a-carta-de-joinville , muitos destes 
são bandeiras do IVC. Representando o IVC, o associado Mauro Ronchi 
conheceu o Projeto Tamar da cidade de Vitória – ES, e fez o convite para 
quando estiverem em Joinville, a participarem de nossas reuniões para que 
possam apresentar o projeto para os associados. Já na prestação de contas os 
ativos do IVC montam aproximadamente quatro mil reais entre anuidades e 
aplicações. Na palavra livre o vice-presidente Adilson Lopes, solicitou reunião 
com o presidente da CDL. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião que 
foi secretariada pela diretora Daiane Couto da Cunha com a redação desta ata 
que segue assinada pelos presentes. 
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