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Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e treze reuniram-se, às 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 aos sócios via correio eletrônico e 
publicados na internet no sítio www.institutovivacidade.org.br no referido link de 
reuniões direcionado para o blog, com os seguintes assuntos a serem debatidos: 
Alteração do nome do IVC; Repercussão do documento com posicionamentos do 
IVC às autoridades joinvilenses; Encerramento do projeto Eco-Escola; Doação de 
paineis fotográficos do IVC à Gered; Encontro diretoria do IVC com presidente da 
Fundema Joinville, Fundema Araquari e Secretaria de Meio Ambiente de Garuva; 
Relatório de doações feitas ao IVC de fevereiro até oito de abril; Projeto de 
"Corredor de Educação Ambiental e Turismo de Contemplação Urbana às Margens 
do Rio Cachoeira no Centro de Joinville"; Palavra livre. 
O presidente João Carlos Farias, deu as boas vindas a todos e apresentou a nova 
associada Jeana Paola Adriano que se tornou membro do IVC no curso do Clube de 
Oratória, quando fez apresentação da entidade no curso do COL. Dando início à 
pauta fez um relato da repercussão do documento. 
O presidente João Carlos Farias fez um relato da reunião convocada pelo vice-
prefeito Rodrigo Coelho, e acontecida no dia quatro de abril às dezesseis horas, no 
seu gabinete, na prefeitura. Participaram do encontro o presidente, o vice Adilson 
Lopes da Silva e os associados Altamir Andrade e Mauro Ronchi com 
representantes do primeiro escalão do governo Udo Döhler, que segundo o vice-
prefeito foi quem pedira a reunião mas que uma reunião do Governo do Estado em 
Araquari o impediu da participação. O motivo do encontro foi debater o documento 
que o IVC encaminhou às autoridades e estavam presentes representantes da 
Fundema – presidente Aldo Borges e o fiscal Rodrigo Mendonça; IPPUJ, Cia Águas 
de Joinville – presidente Nelson Possamai e o Engenheiro Pedro, Fundação XXV de 
Julho – presidente Valério Schiochet e Secretaria de Comunicação – Claudio. 
O vice-prefeito parabenizou o IVC e disse que a atual gestão da prefeitura é parceira 
da entidade e concorda com os pontos de vista elencados nos diversos assuntos 
apontados no documento. Destacou que também acha um erro que as cercas vivas 
às margens do rio Cachoeira estejam tão altas impedindo que o rio possa ser visto 
por quem passa ao redor dele e que deve ser rebaixada. “Não devemos esconder o 
que acontece com o rio”, defendeu Rodrigo Coelho. Outro ponto debatido, a 
reabertura do Canal do Linguado encontrou resistência por parte do Engenheiro 
Pedro da Cia Águas de Joinvillle. Ele diz que o problema é não saber o que vai 
acontecer com Balneário Barra do Sul, por exemplo, pois não há estudo sobre isso, 
apenas um diagnóstico da situação ambiental da Baía Babitonga. O presidente da 
Cia Águas de Joinville sugeriu que a reabertura do canal seja gradativa para ir se 
avaliando os impactos. O presidente do IVC lembrou aos governantes que foi uma 
ação da entidade em parceria com o MPF (Ministério Público Federal) que obrigou o 
DNIT a refazer o projeto da duplicação da BR 280 prevendo ponte para passagem 
de embarcações com a reabertura do Canal do Linguado. Lembrou ainda Farias que 
o IVC já realizou uma audiência pública em Araquari, na Câmara de Vereadores, 
com representantes de todos os municípios da região e que a reabertura foi uma 
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decisão unânime daquele evento. 
O Engenheiro Aldo Borges, especialista em barragens, diz que se se fizer alguma 
intervenção no rio Cachoeira para construção de barragens de aeração, que deva 
ser de forma que permita a piracema. Quanto a dragagem do Cachoeira e dos seus 
afluentes houve unanimidade entre os presentes e o governo municipal vai retomar 
o assunto, disse o vice-prefeito. O presidente da Cia Águas de Joinville disse que 
também é contra o retorno da implantação do sistema flotflux e o presidente da 
Fundema disse que aquela estrutura que já está lá pode ser adaptada para servir 
como retentora de lixo instalando grade no sistema. 
Quanto às pontes, o vice-prefeito informou que todas as pontes construídas daqui 
para a frente serão altas e não mais na mesma altura das vias para que não se 
transformem em diques com as enchentes como acontece atualmente. 
Rodrigo Coelho disse ainda que o projeto Eco-Escola deve ser multiplicado nas 
escolas do município em parceria com a Fundação XXV de Julho. 
O vice-prefeito reconheceu não saber sobre o fim da rua Rui Barbosa que o IVC 
pede o fechamento do fim dela para acesso como acontece hoje já que ali está uma 
das nascentes do rio Cachoeira e onde será implantado o Parque das Nascentes. 
Farias também defendeu a lei de aproveitamento da água de chuva e destacou que 
no IPPUJ é onde ele encontrou mais resistência à implantação da lei o que 
surpreendeu o representante da entidade presente à reunião. 
Quanto a reivindicação de implantação de coleta e tratamento de 100% do esgoto 
de Joinville, o Engenheiro Pedro, da Cia Águas de Joinville, informou que 60% dos 
recursos para implantação total da coleta e tratamento do esgoto de Joinville já 
estão viabilizados e que destes, 100% da bacia hidrográfica do rio Cachoeira até o 
mercado público  já está garantido. 
O vídeo o “Rio que Teima pela Vida” foi destaque e todos confirmaram que já o 
assistiram e ficaram impressionados em ver tanta vida no rio Cachoeira. O vice-
prefeito lembrou que no dia dezenove de abril o prédio do Moinho completa cem 
anos e convida o IVC para participar das atividades comemorativas. 
O fiscal da Fundema Rodrigo Mendonça informou o seu fone pessoal celular 
99779169 para ser divulgado entre os associados do IVC e orientou que a qualquer 
hora do dia, inclusive fins de semana e feriados esse é o número que devemos ligar 
para ação imediata em caso de denúncia de crimes ambientais. 
Mas, pediu para não tornar público o número pois é o seu pessoal e que está se 
colocando à disposição do IVC para atendimento privilegiado dado o histórico da 
entidade na fiscalização e denúncias que tem feito nestes anos. 
Nelson Possamai sugeriu que a prefeitura faça parceria com empresas que tem 
câmeras de vigilância para flagrar os crimes ambientais, como a empresa do Miguel 
Abuhab, que tem câmeras  Vejo ao vivo espalhadas na região. 
Os representantes da Fundema e Cia Águas de Joinville confirmaram que há muita 
descarga criminosa de caminhão limpa fossa nos rios de Joinville e que o governo 
deve priorizar o tema e encontrar mecanismos que possam impedir esses crimes. 
O presidente entregou pessoalmente o jornal da Eco Escola ao secretário de 
habitação Fábio Dalonso. Farias comentou a entrevista que concedeu à rádio da 
Fundação Cultural sobre o IVC que foi muito positiva sobre os projetos do IVC. 
Comentou também sobre o encontro com o secretário da educação Roque Mattei, 
na inauguração e entrega definitiva do projeto Eco-Escola e o seu entusiasmo. 
O CEI Raio de Sol procurou o IVC para ajudar a implantar o sistema de coleta e 
aproveitamento de água de chuva. O CEI Amandus Finder e a Escola Municipal 
Amador Aguiar  e Escola  Municipal Ada Santana (a primeira escola que o IVC 
realizou palestra e contou com apoio do IVC para disputar o Prêmio Embraco de 
Ecologia) também fizeram contato e Farias esteve nas escolas conversando com os 



diretores confirmando apoio e orientação. 
Farias informou que o IVC vai agendar reuniões com as autoridades de Araquari, 
Garuva, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, que tem o Eng. Eni Voltolini como 
secretário de meio ambiente e grande simpatia ao IVC. Farias e Mauro Ronchi já 
estiveram lá e foram muito bem recebidos por Voltolini que já reiterou interesse em 
parcerias, já que o IVC agora amplia sua ação para fora de Joinville. 
Mauro Ronchi disse que está em contato com a área de saúde para realizar projetos 
voltados à economia de água em hospitais.  
Fabiane Carvalho informou que até essa data o IVC recebeu cincoenta e três reais 
de doacão feita pela empresa do Doutor Água e do Mauro Ronchi pelas vendas da 
empresa que foram certiticadas pelo IVC, conforme procedimento aprovado ano 
passado. Doacões de implantações no Centro Educacional Siloé, Restaurante 
Castelinho Cantina Dom Bruno, Eco-Escola, Auto Boff e Restaurante da Jane. Farias 
informou que vem doação de mais setenta e dois reais do Motel Kalahari de Jaraguá 
do Sul. 
Também chegou à reunião a ex funcionária da Fundema Stella Wanis e que também 
se associa ao IVC a partir de hoje. Farias explicou que a Paola já se associou ao 
IVC como ecocidadã. Paola é advogada e está se preparando para concurso público 
e pretende ter seu próprio cartório e fez uma apresentacão pessoal da sua vida 
profissional e vinda para Joinville, destacando seus conhecimentos nas áreas que 
podem ajudar o IVC e a cidade de Joinville. Se precisar, também se coloca à 
disposição como advogada pelas causas judiciais do IVC. 
O associado Altamir Andrade informou que teve uma reunião com o presidente da 
Promotur acompanhado dos associados Jorge Mazotto e Daiane Cunha e que ele 
ficou entusiasmado com o projeto de “Corredor de Educação Ambiental e Turismo 
de Contemplação Urbana às margens do rio Cachoeira no Centro de Joinville” e 
pediu para o IVC fazer esse projeto para buscar recursos já disponíveis no Ministério 
do Turismo. 
Stela informou que já estava em andamento um projeto no IPPUJ para uma calçada 
da prefeitura até a ponte da Rua Itaiópolis no lado das figueiras. Também havia 
verba destinada da “sobra” da Câmara de Vereadores para esta calçada e ciclovia. 
Ela lembrou que ano que vem é ano de eleições estaduais e federais e projetos 
devem ser acelerados pois só até maio é possível o repasse de recursos federais e 
estaduais. 
Farias mostrou um Manual de Uitilização de Águas Pluviais (cem maneiras práticas) 
que presentou o associado Altamir Andrade. 
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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