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Ata 7ª Assembléia Geral Extraordinária 

 
Aos dezessete dias do mês de Outubro de dois mil e nove as nove horas, na sala de reuniões do 
Gabinete do Governador do estado de SC, localizada no Ed. Manchester, situado a Rua do Príncipe, 
nº. 300 – 11º andar na cidade de Joinville-SC. 
Reuniram-se os associados, visitantes e membros da diretoria do IVC para a 7ª Assembléia Geral 
Extraodinária, conforme edital de convocação enviado diretamente aos instituidores. A reunião foi 
presidida pelo presidente Altamir Andrade e secretariada por mim, Janildes dos Santos. O presidente 
abriu a reunião agradecendo a presença de todos. O presidente fez um relato dos últimos meses e 
tudo o que foi feito. O presidente colocou a inscrição do sócio Rodrigo Bornholdt e Fernando Carlos 
Ritzlaff comentando sobre o evento comemorativo de 01 ano do IVC foi uma grandeza. Foi 
comentado sobe a palestra feita no evento junto com o COL todos os presentes ficaram satisfeitos. 
O sócio Alexandre trouxe a reunião o livro Navios na Costa que está nas livrarias à venda. 
Será mandando para a polícia Ambiental de Joinville Ofício para oficializar e solicitar através do 
Instituto uma Embarcação para uma expedição científica para registrar a presença de jacaré no Rio 
Palmital responsáveis Sandra Daniela de Miranda Lima e Alexandre Verson Grose. Recebemos a 
visita do Coordenador da Conurb Aldo Effting sobre a solicitação que fizemos a prefeitura de posse 
do terreno a beira do rio e ele ficou de fazer uma reunião com os responsáveis e depois passar 
posição. O presidente comentou sobre as pendências que ficaram das últimas assembléias. 1º 
Pendência PDDU Responsável Altamir – 2º Ficou decidido a formação de educadores ambientais. A 
presidente de o CIEA Heloisa Corrente só ira decidir a data. Ficou decido que o aniversário Oficial do 
IVC será no dia 24 de novembro dia do Rio e faremos o lançamento do Calendário Responsável, 
Simone, Altamir e Janildes. Para oficializar estrutura para receber denúncias marcar reunião com o 
IVC e o Ibama e Fatma responsáveis para fazer contato com o Ibama Alexandre Grosse e Fatma 
Marcos Boettcher. 
Morgana ficou responsável em verificar o estatuto para resolver a situação da sócia Fundadora 
Márcia Camargo que é responsável pela Comissão de projetos e não tem participado das 
assembléias. Camisetas responsáveis a Ieda a Simone e a Janildes ficam responsável em ligar para 
ela e decidir. O sócio Olívio é responsável pela comissão em flagrar crimes ambientais não deu 
continuidade e não compareceu nesta assembléia. Canal do Linguado responsabilidade do Gilmar 
Ferreira que também não pode comparecer a reunião. O Instituto recebeu uma carta convite – Morro 
do Boa Vista, nesta reunião ficou decidido que a sócia Daniela Lima sera a representante do Instituto 
neste Evento, no dia 24/10/2009. O Instituto encaminhará a Fundema ofício para o presidente 
Marcos Schoene sugerindo ações que devem ser tomadas com relação ao meio ambiente e ao 
ajuste de conduta a Cia Fabril Lepper pelo crime ambiental. O presidente pede para os presentes 
assinarem o ofício que será entregue a Fundema. Denúncia de Crime Ambiental no Rio Cachoeira 
no Bairro Costa e Silva com denúncias de sócios do IVC ação contra o Ministério Público Federal 
responsável Alexandre Grosse e Altamir Andrade. Ficou decidido em assembléia e aprovado por 
unanimidade dos presentes, que não será realizada a remuneração a sócia Janildes, remuneração 
esta aprovada em assembléia anterior, para todos os sócios que ingressassem ao IVC Janildes 
receberia a primeira mensalidade. Essa decisão foi tomada, pois a presente data não foi feito 
qualquer repasse a sócia e não será feito a partir desta assembléia. 
Recebemos a visita do Marlon que faz curso de Engenharia de Produção e apreciador do Rio 
Cachoeira. Seu TCC Trabalho de conclusão de curso – UDESC. Avaliar, organizar, visão, missão 
será feito com o Instituto Viva o Cachoeira. Aprovado por unanimidade que o Marlon desenvolva este 
projeto. Nessa mesma data ele estará se associando ao instituto. Nesse momento o altamir deixa a 
palavra livre para os presentes expor suas idéias. Alexandre comentou que descobriu sobre o 
seminário no estado sobre Espécies Exóticas Flora e Fauna ele sugeriu que nos questionássemos o 
presidente da Fundema se teve participações de técnicos. O presidente Altamir fez um pedido para 
os presentes que todos fiquem atentos as audiências públicas e participem. O presidente comunica 
que fizemos mais um investimento na internet no site do Instituto onde identifica cada acesso que é 
feito. Foi encerrada a assembléia pelo presidente Altamir e assinada pelos presentes. 



 
 


