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Ata da 15ª Assembléia Extraordinária o Instituto de Preservação e Recuperação da 

Biodiversidade de Joinville e Região. Viva o Cachoeira - IVC 
 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e onze, à Rua Princesa Isabel, 508, terceiro andar sede 
do Jornal O Vizinho, às oito horas e trinta minutos em primeira chamada, suspensa pelo baixo quórum e 
às nove horas em segunda chamada com os presentes, teve início à décima quinta assembléia 
extraordinária do Instituto Viva o Cachoeira. O presidente Ademar César dos Santos faz a abertura 
lembrando que a reunião seguiria a pauta da ordem do dia conforme convocação e publicação na internet 
no blog de reuniões do IVC, informando que o assunto oficina de integralização do Plano de Educação 
Ambiental promovida pela prefeitura de Joinville que teve a participação da bióloga e sócia do IVC Sandra 
Daniela de Miranda Lima, fica pendente para a próxima Assembléia, pois a Daniela não poderá participar 
dessa reunião. O presidente reiterou que o IVC em parceria com o Clube de Oratória e Liderança – COL 
Joinville vai realizar a palestra com o Senador Luiz Henrique da Silveira no dia onze de abril o qual 
abordará o tema “Criação do Fórum Parlamentar Catarinense para Reabertura do Canal do Linguado” que 
o sócio e vice-presidente do IVC, Adilson Lopes da Silva entregou convite pessoalmente ao político, em 
dezembro na casa dele e que LHS aceitou de imediato e ainda afirmou que convidaria o Senador Paulo 
Bauer para ajudar a formar o respectivo Fórum. Na mesma reunião foi entregue um convite do COL Jlle 
para que o senador fosse o palestrante no evento de aniversário daquele Clube que seria organizado 
pelas duas entidades parceiras, COL e IVC o qual também prontamente registrou em uma agenda à 
participação. O presidente sugeriu que o IVC e o COL fizessem novos ofícios ao agora senador 
empossado confirmando o Fórum e a palestra o que se compromete o sócio Altamir Andrade a coordenar 
essas ações. O presidente reiterou o apoio do IVC à atual Gestão da Fundema e do seu presidente o Engº 
marcos Schoene que culminou no “Manifesto Público” entregue ao prefeito de Joinville, Carlito Merss, 
diante das notas em veículos de Comunicação e inclusive de alerta do presidente da Câmara de 
Vereadores de Jlle, vereador Odir Nunes, o presidente disse que o IVC deve fiscalizar e denunciar os 
crimes contra o meio ambiente, mas também apoiar e se posicionar em defesa daqueles que têm poder 
para a proteção e defesa da natureza e que possam estar com suas funções em risco por conta disso. 
Como é o caso do presidente da Fundema que tem feito a entidade cumprir o seu papel de fiscalizar e 
multar como há anos não se via e que isto está provocando a reação de poderosos nos campos político e 
econômico que não desejam a influência da Fundema. O presidente também sugeriu que o IVC se 
mobilize para ocupar uma vaga aberta do Condema, Conselho Municipal do Meio Ambiente, o que foi 
aprovado também por unanimidade. O presidente deu a palavra ao Conselheiro do IVC, ex-presidente 
Altamir Andrade, que informou que a empresa está mudando de endereço. A partir de 28 de fevereiro 
muda-se para a rua Xavantes, quatrocentos e setenta e seis no bairro Atiradores e que se o IVC quiser, a 
empresa continua patrocinando esse endereço como local da sede administrativa do IVC e oferecendo a 
infraestrutura de computadores e equipamentos como tem feito até essa data e nesse local. Os presentes 
aprovaram por unanimidade e o vice-presidente agradeceu o apoio da empresa Bureau de Comunicação e 
Eventos ao IVC. A próxima reunião, em abril, já acontece no novo endereço. O sócio João Carlos Farias 
que assumiu a liderança para com o apoio da sócia fundadora do IVC, Morgana dar rapidez ao processo 
de transformação do IVC de ONG para OSCIP. Observou Farias que na diretoria não pode ter nenhum 
funcionário público, é o que determina a legislação considerando que uma das diretoras, Sandra Daniela 
de Miranda Lima é funcionária pública municipal e isso inviabiliza a transformação para OSCIP. A 
assembléia por unanimidade aprovou que ela fosse substituída por outra sócia que não sofre essa 
restrição e que aceitou o convite de pronto. Assim, a partir desta data a função de segunda secretária que 
era ocupada pela sócia Sandra Daniela de Miranda Lima passa a ser ocupada pela sócia Isolde, quero 
dizer, Maria Isolde Marx. Farias ainda lembrou que também está sendo realizada a pesquisa para a 
mudança do nome do IVC lembrando que deverá ser mantida a mesma sigla. Essa mudança se deve ao 
fato de que a OSCIP, cumprindo o estatuto, vai atuar além de Jlle e o nome Instituto Viva o Cachoeira que 
é o nome do rio de Jlle cria uma dificuldade de limitação. Assim o nome deverá ser: Instituto de 
Preservação e Recuperação da Biodiversidade. O complemento do nome, “Instituto Viva o Cachoeira” é 
que deverá mudar sendo que três sugestões de nomes já foram apresentadas sendo: Viva a Cidade; Viva 
a Comunidade e Viva a Cidadania. Outras sugestões ainda podem ser consideradas e uma delas será a 
escolhida sendo que a mais desejada pela assembléia é Viva a Cidade. Farias ainda registrou que o 
gerente da empresa Docol de Jlle que participa de um grupo de trilheiros ao saber que Farias agora atua 
como ambientalista do IVC colocou o grupo de motoqueiros para eventuais ações e campanhas, sendo ele 
o Sr. Marcos Stringari. 



Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião que eu, Altamir Andrade redigi a presente ata 
que segue assinada por mim demais presentes. 

 


