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Aos treze dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis reuniram-se, a partir das dez horas e 
quinze minutos, na sede administrativa, à rua Xavantes, quatrocentos e setenta e seis, bairro 
Atiradores, associados, diretores e conselheiros da entidade ambientalista. Conforme convocação 
prévia como determina o estatuto no artigo vigésimo, foi divulgada a pauta desta reunião que foi 
publicada na internet no sítiowww.institutovivacidade.org.br no referido link de reuniões direcionado 
para o blog, com os seguintes assuntos a serem debatidos segundo a pauta: √ Encontro com 
professores e alunos da Escola Reunida Municipal Joaquim Félix Moreira do bairro Paranaguamirim 
no Mercado Municipal no dia 20 de abril com visita às ruínas do porto e conversa com marinheiro 
Adilson, semana de exposição fotográfica do IVC de 16 a 20 de maio, exibição de filmes do IVC e 
palestra na escola no dia 20 de maio. √ Encontro com professores e alunos do CEI Abdon Silveira, 
do bairro Paranaguamirim no Mercado Municipal no dia 20 de maio com visita às ruínas do porto e 
conversa com marinheiro Adilson, semana de exposição fotográfica do IVC de 09 a 13 de maio, 
exibição de filmes do IVC e palestra na escola no dia 12 de maio. √ Semana de exposição 
fotográfica do IVC de 25 a 29 de abril, exibição de filmes do IVC e palestra no CEI Sol Nascente, 
bairro Itaum, no dia 29 de abril de maio. √ Semana de exposição fotográfica do IVC de 30 de maio a 
03 de junho, exibição de filmes do IVC e palestra no CEI Alegria de Viver, bairro Itaum, no dia 03 de 
junho. √ Encontro com diretor em exercício do Fórum da Comarca de Joinville e projeto "Escola 
Sustentável". √ Projeto do IVC na FBB. √ Sucessão para a diretoria gestão 2016/2018. √ Novo sítio 
virtual do IVC. √ Averbação da alteração estatutária do nome do IVC. √ Trâmite da UPE (Utilidade 
Pública Estadual). √ Palavra livre. O presidente fez a abertura destacando ser essa sua penúltima 
liderança da reunião e fez um relato das atividades do IVC nas quatro escolas onde o IVC realizou 
palestras com pais, alunos e professores; apresentação dos vídeos, encontro às margens do rio 
Cachoeira e exposições fotográficas nas referidas escolas. Destacou que foi um trabalho 
voluntarioso gratificante. Farias relatou sobre o encontro no IVC com o diretor em exercício do 
Fórum de Joinville que resultou inclusive na apresentação do projeto “Escola Sustentável” a ser 
patrocinado pelo Fórum e que está tramitando. Altamir Andrade explicou mais detalhadamente o 
projeto “Escola Sustentável” e que deverá compor o portfólio de projetos do IVC. Farias destacou a 
importância da participação da Tatiana Montero neste projeto com seu olhar de engenheira o que 
marca uma evolução do IVC e o profissionalismo da entidade cada vez mais consolidado. O 
presidente lembrou que o projeto apresentado na FBB-Fundação Banco do Brasil ainda não tem 
resposta e está em tramitação interna e ainda estamos na disputa pois até essa data não teve 
nenhuma decisão, segundo a funcionária do Banco do Brasil da agência que está intermediando o 
projeto. Farias explicou também sobre a averbação da alteração estatutária do nome do IVC, para 
poder atender exigência da Alesc-Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para a conquista da 
UPE-Utilidade Pública Estadual e o quanto os parceiros da Luz & Oliveira estão comprometidos com 
a agilização burocrática e administrativa do IVC. Altamir Andrade aproveitou para informar que a Cia 
Águas de Joinville pediu para que o IVC monte a exposição fotográfica no Teatro Juarez Machado, 
no evento da competição do Concurso Teatral Águas de Joinville, o que foi aprovado. Mauro Ronchi 
explicou sobre o trâmite da UPE, e entregou o documento oficial do Projeto de Lei 0086.1/2106, 
liderado pelo deputado Patrício Destro e os deputados João Amim e Mauro de Nadal da Comissão 
de Constituição e Justiça que estão liderando o trâmite e têm feito contato com o Mauro 
regularmente, prestando contas do andamento do projeto. A associada Tatiana Montero tomou a 
iniciativa de criar um novo sítio virtual na internet com platarfoma Wix e fez a apresentação da nova 
estrutura explicando cada link e que será finalizada nas próximas semanas para entrar no ar até a 
próxima AGE, o que foi comemorada e aplaudida pelos presentes. Altamir Andrade colocou em 
apreciação que se realize uma AGE para alteração estatutária e enquadramento do IVC no 
MROSC-Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014) e 
enquadramento na Lei 9.790/99, sendo: Alteração do estatuto no Artigo segundo com a inclusão do 
parágrafo terceiro: “O Instituto prevê a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes 
da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços 
específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região 
correspondente a sua área de atuação”. (Lei 9.790/99, Artigo quarto, item VI). Alteração do estatuto 
no Artigo quarto, que diz: “O Instituto terá um regimento interno aprovado pelo Conselho de 
Administração, que disciplinará o seu funcionamento”, para “O Instituto poderá ter um regimento 
interno aprovado pelo Conselho de Administração, que disciplinará o seu funcionamento”. Artigo 
segundo com a inclusão do parágrafo quarto: “Será permitida a participação de servidores públicos 
na composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”. 
(Lei 9.790, Artigo quarto, parágrafo único) e (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 
2014)  (Vigência)”. Avaliar também a alteração estatutária sobre a exigência de contador no 
Conselho Fiscal. Altamir Andrade sugeriu que a nova diretoria possa assumir a liderança para 
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realizar AGE em setembro para estas mudanças. Farias abriu o tema da eleição e passou a palavra 
para a associada Tatiana Montero, a quem o IVC a tem como a candidata para liderar a entidade na 
próxima gestão. Para alegria de todos, Tatiana aceitou o desafio desde que tenha o apoio de todos. 
Farias agradeceu e parabenizou-a pela decisão e disse que o IVC vai dar prosseguimento ao trâmite 
para divulgar a eleição da nova diretoria que Tatiana Montero deverá montar e apresentar na 
próxima reunião que será de eleição e posse. Palavra livre, Daiane destacou a importância das 
alterações estatutárias e parabenizou a decisão da Tatiana. Juventino Elias Salvador reforçou os 
comentários. Tatiana Montero apresentou o projeto “Escola Sustentável” que vai ser apresentado à 
SEDES. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião que foi secretariada por mim 
com a redação desta ata que segue assinada pelos presentes. 
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