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Ata 11ª Assembléia Geral Ordinária de Eleição 

 
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, na sede do jornal O Vizinho localizada 
à Rua Princesa Isabel, 508 2º andar na cidade de Joinville Santa Catarina. O presidente, Altamir 
Andrade fez a abertura em primeira chamada às oito horas e trinta minutos e suspendeu a reunião 
para aguardar a segunda chamada às nove horas com qualquer quórum. Aberta a assembléia o 
presidente deu a palavra para a bióloga Daniela Lima que apresentou o projeto de uma parceria com 
a Secretaria Regional Estadual de Educação para em trabalho de educação ambiental nas escolas 
estaduais que estejam localizadas próximas ao rio Cachoeira e alguns afluentes. Em resumo o IVC 
fará um trabalho de educação ambiental para os professores de estas escolas conduzirem trabalhos 
com seus alunos para a conscientização ambiental. O material será composto de apostilas, 
palestras, exposições e atividades na escola com professores alunos que vem culminar na produção 
de um livro. 
O objetivo é estimular as escolas voltaram a ter o rio cachoeira com tema. O IVC vai contar com o 
apoio de especialistas da Fundema entre outros que serão convidados ao projeto. O presidente 
apresentou a reportagem de capa da edição de hoje do Jornal Notícias do Dia sobre o Canal do 
Linguado que faz a defesa da sua reabertura, que é uma das principais bandeiras do IVC. 
O presidente leu o convite da Fundema para o IVC participar da segunda mostra de Educação 
Ambiental no período de vinte e um a vinte e cinco de setembro das dez às dezessete horas na 
Praça Nereu Ramos em estande com o Comitê Cubatão Joinville. Ficou decidido que o IVC vai 
participar e apresentar o programa conforme pede a Fundema para a conscientização do consumo 
consciente. O presidente abriu a Assembléia para a eleição da nova diretoria para gestão dos anos 
dois mil e dez a dois mil e doze. Apresentou-se uma única chapa composta pelos sócios Ademar 
César dos Santos, presidente; Adilson Lopes da Silva, vice-presidente; Altamir Andrade, ex-
presidente imediato; Simone Pacheco Gonçalves, primeira secretária; Osmar Arcanjo de Oliveira, 
primeiro tesoureiro; Daniela quero dizer, Sandra Daniela de Miranda Lima, segunda secretária; 
Lourival Elyas Filho, segundo tesoureiro; no Conselho Fiscal, Morgana de Souza, primeira titular; 
Fidélis Berkembrock, segundo titular; Alexandre Grose, terceiro titular; Sandra Maria Pepes, primeira 
suplente; Jéssica Andrade, segunda suplente. Por aclamação a nova diretoria foi empossada. Outros 
assuntos de ordem geral foram abordados. Eu, Altamir Andrade, secretariei a reunião e redigi esta 
ata que vai ser assinada por mim demais presentes.  
 
 
 
 

 


