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Aos nove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e quinze 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 para reuniões 
pela empresa Bureau de Comunicação e Eventos Ltda, 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: - 
Planejamento 2015; Contabilidade 2014; Projeto "Olha o Passarinho"; Projeto 
"Se ligue no esgoto e no lixo"; Reabertura Canal do Linguado; TUrMA; NEED - 
Morro do Amaral; Areias de fundições; Palavra livre. 
O presidente fez a abertura da primeira assembleia do ano agradecendo as 
presenças e explicou rapidamente a pauta destacando que o NEED é uma 
entidade que ele, pessoalmente, adotou para ajudar e vai trazer informações 
dela para o IVC. 
Destacou a crise nacional com a falta de água e informou que fará uma 
palestra na UFLA (Universidade Federal de Lavras) em nome do IVC, no dia 
doze de maio, no Segundo Fórum Ambiental de Lavras. 
O convidado Luciano Moraes fez sua autoapresentação, é repórter fotográfico 
do Jornal Notícias do Dia e tem como hobby o registro fotográfico de aves em 
Joinville e região.  
A palavra foi dada à associada Rosecléia que fez a apresentação contábil do 
ano de dois mil e catorze. Submetida à apreciação da diretoria e membros do 
Conselho Fiscal as contas e o balanço contábil do exercício ano dois mil e 
quatorze foi aprovado sem ressalvas conforme apresentação contábil 
apresentada pelo escritório de contabilidade Luz & Oliveira. 
O associado Altamir Andrade repassou ao presidente um cheque nominal e 
cruzado no valor de trezentos e sessenta reais referente ao pagamento das 
mensalidades do IVC do ano de dois mil e quinze dos associados Bureau de 
Comunicação e Eventos, Altamir Andrade, Jéssica Andrade, Ilaine Melo, 
Daiane Couto da Cunha e Julium Schramm. 
O mesmo associado destacou que o Bureau de Comunicação e Eventos vai 
manter também neste ano o patrocínio da sede administrativa do IVC à rua 
Xavantes assumindo assim as despesas físicas com a manutenção do local, 
aluguel, energia, água, telefone e internet. 
Falando em nome da Defensoria Social, e na condição de Procurador Regional 
Sul Brasileiro, o associado Altamir Andrade informou também que a entidade 
quer  manter a parceria com o IVC nas causas sociais e ambientais como vem 
acontecendo nestes últimos anos. Destacou também que em abril o Clube de 
Oratória e Liderança renova a sua diretoria e convida os associados do IVC a 
prestigiarem o evento, no dia treze de abril, a partir das dezenove e trinta 
horas, na sede da Acomac, no bairro Costa e  
Silva. Lembrou que a entidade tem patrocinado cursos para associados do IVC 
e que esta parceria deverá ser mantida com a nova diretoria. 



O presidente destacou que esse ano o IVC vai participar de editais para 
viabilizar o projeto “Se ligue no esgoto” através da Cia Águas de Joinville, 
principalmente, já que o mesmo atende em sua plenitude os objetivos daquela 
empresa pública de economia mista. 
Pediu para os associados que abram contato com empresas/empresários que 
tenham interesse em patrocinar nossos projetos. 
Altamir Andrade explicou um pouco mais sobre a TUrMA e que a mesma está 
aberta para os associados do IVC. 
O presidente registrou agradecimento especial à Fabiane Carvalho pelo 
trabalho que fazia na internet ao IVC e pretende atualizar o sítio virtual. Altamir 
Andrade se comprometou em conversar com o associado Julium Schramm 
para essa tarefa de voluntariado. 
O presidente destacou algumas escolas que têm projetos de educação 
ambiental voltadas às aves e que podem ser de interesse de registro 
fotográfico/jornalístico por parte de Luciano Moraes. 
Farias informou que teve um encontro com Sérgio Duprat que o alertou que em 
dois anos também deverá faltar água em Joinville e quer aproximar o IVC de 
mais este voluntário. 
Na palavra livre o associado Mauro comunicou que participará de uma reunião 
na Fundação 25 de julho representando o IVC. 
Altamir Andrade destacou a reportagem sobre a Lei do Lixo ignorada por 
empresários, na edição setenta e três do Jornal O Joinvilense com fala do 
presidente do IVC. 
Nada mais havendo a tratar, eu Altamir Andrade secretariei e lavrei a presente 
ata que segue assinada por mim e demais participantes. 
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