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Aos nove dias do mês de junho 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: Entrega 
das CNEs - Prestação de Contas ao MJ - 2011/12 e 2013; Palestra Dr Água em 
São Paulo - 22/03/2014 - Dia Mundial da Água; Certificado entregue 
Residencial Dr. Oscar, como comprovante para o IPTU Verde; Reunião 
conjunta com o COL - 14/04; Projeto Se Ligue no Esgoto; 6º Simpósio de 
Sustentabilidade da ACIJ - 22/04; Reforma administrativa / Fundema; Ações e 
posicionamento do IVC; Reunião de comissão na Câmara sobre reforma - 
30/04; Participação na Audiência Pública - 22/05; Matérias nos jornais do 
Bureau e Notícias do Dia; PM Araquari - ações nas escolas; Denuncia MPF; 
Fazendo a Diferença (Dir. Mauro Ronchi)- RBS TV; Caixa e Aplicações 
financeiras; Eleição diretoria gestão 2014/2016 
O presidente João Carlos Farias fez a abertura da reunião cumprimentando os 
presentes e apresentando-os ao visitante Julium Schramm. Explicou a 
documentação que foi produzida para o Ministério da Justiça para manter a 
legalidade da Oscip e entregue no prazo ao contador. Comentou que fez uma 
palestra em São Paulo no Dia Mundial da Água, a convite da Roca e que na 
ocasião de apresentou-se lá como presidente do IVC, divulgando nossa Oscip 
no meio. Relatou a certificação de sustentabilidade da residência do dentista 
Oscar Hromatka para comprovação ao IPTU verde. Lembrou a assembleia do 
mês de abril que aconteceu com a reunião comemorativa aos 35 anos do 
Clube de Oratória e Liderança e que foi exclusivamente festiva e gratificante 
com a participacão da diretoria com seus (suas) compannheiros (as). Explicou 
o resultado do projeto “Se ligue no esgoto” que o IVC ficou em segundo lugar, 
mas foi à Cia Águas de Joinville e por indicação deles apresentamos o projeto 
a empresa Ambiental, que é fornecedora da CAJ e pode apoiar o projeto, mas 
que até essa data não deu retorno. Comentou também que vamos apresentar 
no segundo semestre no edital da CAJ e também à Fundema, que segundo 
seu presidente, a entidade fiscalizadora e licenciadora ambiental tem verba 
para projetos de Educação Ambiental. Sobre a reforma administrativa 
apresentada pelo prefeito Udo Döhler no início do ano e que o IVC se posiciona 
contra a extinção da Fundema, o IVC tem participado de diversas reuniões na 
CVJ (Câmara de Vereadores de Joinville) e de audiências públicas reafirmando 
a posição da entidade. O presidente inclusive falou em nome da sociedade civil 
organizada ser contra essa particularidade da reforma. Segundo o presidente, 
na audiência pública com repercussão na imprensa, foi possível confirmar a 
importância do IVC para a sociedade. Na tribuna o presidente aproveitou para 
destacar que a Fundema investia em ações de Educação Ambiental e que 



neste governo não tem mais feito.  Farias relatou que o presidente da Fundema 
desafiou o IVC que nunca ninguém da entidade o procurou e que ela tem verba 
para Educacão Ambiental. O IVC deve, então, apresentar, ainda neste mês de 
junho, o projeto “Se ligue no esgoto”.  O presidente Farias relatou também o 
trabalho que a empresa Dr. Água fez com implantacão de redutores de vazão 
para economia de água e a entrega dos certificados de sustentabilidade 
chancelados pelo IVC às 15 (quinze) escolas onde foram implantados os 
equipamentos em Araquari. Mauro Ronchi já fez uma prévia de redução no 
consumo de água nestas escolas o que já se confirma com previsão de o 
investimento feito pelo município ser recuperado em menos de seis meses. 
Farias comentou a participação de Mauro Ronchi no noticiário da RBS como 
destaque no “Fazendo a Diferença” o qual falou em nome do IVC. Agora o 
Ronchi é um dos entrevistados na série de programetes da mesma RBS 
“Joinville faz bem”. 
O presidente apresentou um balanço com dois mil e vinte e quatro reais 
aplicados e mais  duzentos e quarenta e nove reais no caixa e conta corrente 
do IVC. Avisou que o banco fez um desconto de cincoenta e dois centavos 
indevidos e cobrou a devolução do mesmo o que foi feito. Farias relembrou que 
a certificacão feita pelo IVC para a sua empresa resulta num apoio financeiro 
para entidade no valor de um real, o que resultou na doação de duzentos e 
vinte reais referentes às duzentas e vinte peças instaladas nas escolas de 
Araquari. 
Farias lembrou que em agosto, na próxima reunião, devemos ter a eleição da 
próxima diretoria. Eu, Altamir Andrade, relembrei a trajetória de presidentes do 
IVC reiterando que o ideal seja a reeleição, principalmente desta gestão, haja 
vista o comprometimento do presidente João Carlos Farias com a entidade, 
mas que nada impede que hajam outros candidatos e que possa haver uma 
disputa. O presidente Farias confirmou que se coloca à disposição para a 
reeleição. 
Farias pediu para que eu também explicasse o caso das denúncias que o IVC 
vem fazendo ao MPF sobre o reuso de ADFs (Areias Descartáveis de 
Fundições) e também a suspeita de edital de Balneário Barra do Sul, super 
faturado e com cartas marcadas para beneficiar empreiteira, tudo devidamente 
denunciado em edições dos jornais O Vizinho, O Joinvilense, O Garuvense e O 
Araquariense. Agora, a mesma ocorrência em Araquari, já iniciou com a edição 
trinta e cinco do Jornal O Araquariense que traz reportagem sobre a exigência 
de uso destas areias em outra obra que vai consumir recursos públicos 
federais e municipais. Estas reportagens devem também resultar em denúncias 
nos Ministérios Públicos Estadual e Federal contra a prefeitura de Araquari. O 
presidente abriu a palavra livre, a associada Daiane Couto da Cunha reiterou 
seu apoio a reeleicão do atual presidente e já chama para a sucessão 
sugerindo que interessados se preparem para isso. O visitante Julium 
Schramm diz estar feliz por poder participar desta reunião e que vê potencial 
de dar vazão aos seus ideias de ambientalista na entidade.  
Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião que eu, Altamir 
Andrade, secretariei e lavrei a presente ata e que vai assinada por mim e pelos 
demais participantes. 
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