
Instituto de Preservação e Recuperação da Biodiversidade–Viva a Cidade-
IVC 

Ata da 38a Assembleia Geral (Extraordinária) 
 
Aos dezessete dias do mês de março do ano dois mil e quinze reuniram-se, a 
partir das dez horas e trinta minutos 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, 
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: 
Ação em parceria com a SEMA em comemoração ao Dia Mundial da Água; 
Projeto "Olha o Passarinho"; Projeto "Se ligue no esgoto e no lixo"; Projeto "O 
Marinheiro do Rio Cachoeira"; Reabertura Canal do Linguado; Palavra livre. 
O presidente fez a abertura da Assembleia extraordinária agradecendo a 
presença de todos. 
Altamir Andrade explicou que o IVC apresentou para a Cia Águas de Joinville o 
projeto “Se ligue no esgoto e no lixo” para disputar edital público. Neste projeto 
o COL (Clube de Oratória e Liderança) é parceiro. Da mesma forma, o COL 
também apresentou o projeto “O Marinheiro do Rio Cachoeira” onde o IVC é 
parceiro. 
Agora, vamos aguardar o resultado. Quanto ao projeto “Olha o passarinho” 
está só na dependência do regulamento do concurso fotográfico que ficou sob 
responsabilidade do fotógrafo Luciano Moraes. 
Farias comunicou aos presentes que a SEMA (Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente) procurou o IVC para que nossa entidade pudesse ser parceira do 
órgão público municipal no evento de “Ação em comemoração ao Dia Mundial 
da Água” que a SEMA está organizando para acontecer nos dias vinte, vinte e 
um e vinte e dois de março. Na semana passada as funcionárias da SEMA, 
Priscilla e Marcela, do Núcleo de Educação Ambintal, reuniram-se no IVC com 
o vice-presidente e levaram os quarenta e sete paineis da exposição fotográfica 
‘Cachoeira, um rio em transformação. Receberam também cópias em DVD dos 
documentaries “O rio que teima pela vida” e “Se ligue no esgoto”. Estas peças 
comporão a mostra “Percurso Cachoeira” que sera realizada pela SEMA com 
orientação e explanação de monitores e apoio de associados e diretores do 
IVC. 
As representantes da SEMA informaram que nos dias vinte e vinte e um o 
evento acontecerá no Mercado Público Municipal e no dia vinte e dois na Rua 
do Lazer, em frente ao Fórum de Joinville. O presidente informou que neste 
período estará participando de feira da água na Alemanha e pede aos diretores 
e associados que estejam presentes ao evento. Comprometeram-se em 
participar Altamir Andrade que cancelou outra atividade para prestigiar essa 
atividade do IVC; o vice-presidente Adilson Lopes da Silva; Mauro Ronchi, 
ausente à reunião, se comprometeu que poderá ir nos três dias; Juventino e 
Daiane, no sábado e domingo e Julium Schramm ainda vai confirmar. 
O presidente destacou o profissionalismo da Marcela da equipe da gestão de 
EA da SEMA, e o comprometimento dela com as questões ambientais o que 



anima o IVC à participação. Farias agradeceu o empenho de todos e 
agradeceu esse comprometimento dos associados e diretores para esse 
compromisso mesmo com sua ausência. 
A reabertura do Canal do Linguado tem sido destaque nos jornais que apoiam 
o IVC destacando a construção da ponte e a reabertura. 
Altamir Andrade lembrou que após a reunião será servido um almoço. O 
presidente abriu a palavra livre. Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião 
que foi secretariada por mim com a redação desta ata que segue assinada 
pelos presentes. 
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