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Aos treze dias do mês de agosto do ano dois mil e onze, reuniram-se à Rua Xavantes, quatrocentos e 
setenta e seis no bairro Atiradores, na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, em Joinville, Santa Catarina 
às oito horas e trinta minutos em primeira convocação e às nove horas em segunda convocação os sócios 
e diretores do IVC – Instituto Viva o Cachoeira. Conforme convocação prévia como determina o estatuto 
no artigo vigésimo, foram deliberados assuntos previamente divulgados na pauta que foram enviadas aos 
sócios via correio eletrônico e publicados na internet no sítio www.institutocachoeira.org.br no referido link 
de reuniões direcionado para o blog. O presidente fez abertura e passou a palavra para o sócio Altamir 
Andrade que abordou vários assuntos na ordem,: 1) Informou que os jornais da sua empresa continuam 
privilegiando assuntos do IVC e que durante esses três anos de existência da entidade raras foram as 
edições que não tenham matérias ou notas. Exemplificou a edição setecentos e cincoenta e quatro com 
matéria de capa do JOV – Jornal O Vizinho “IVC defende proteção dos rios urbanos”. Na edição 
setecentos e cincoenta e oito com a matéria de capa “Passarela no Cachoeira” e na edição setecentos e 
cincoenta e nove a matéria de capa “IVC comemora três anos”. Ilustrou também com o JOI – Jornal O 
Joinvilense que na edição quarenta e três tem a matéria de capa “Vereadores de Joinville dão exemplo” e 
na edição quarenta e quatro a matéria de capa “Ambientalista do IVC recebe prêmio”. 
Ainda mostrou a edição trinta e nove do JOG – Jornal O Garuvense que tem chamada de capa “IVC 
completa três anos”. Andrade relembrou ainda que a empresa Bureau de Comunicação e Eventos Ltda e 
sua equipe pretendem continuar apoiando/patrocinando o IVC, cedendo suas instalações para reuniões e 
equipamentos como telefones, computadores, materiais de expediente etc para as atividades do IVC como 
vem fazendo desde a fundação do IVC, desde que a entidade se mantenha fiel aos objetivos estatutários. 
Explicou que a FGG/ACE – Faculdade Guilherme Guimbala / Associação Catarinense de Ensino de 
Joinville, uma das mais tradicionais da região e dona do mais antigo curso de direito do município procurou 
o IVC para apoiar o lançamento do seu projeto “Direito FGG/ACE e Consciência Ambiental” e que a 
diretora do referido curso justificou a decisão afirmando que a instituição fizera uma pesquisa para 
identificar a entidade que fosse mais representativa e atuante na cidade em defesa do meio ambiente e 
que tivesse idoneidade institucional para ser parceira apoiadora da FGG/ACE no projeto. A diretora Carla 
O. Hofmann Fuckner disse que o IVC se apresentou com essa qualidade e que pretendem mais parcerias. 
Esse evento é o comemorativo aos três anos de fundação do IVC, e que no dia vinte e cinco de agosto o 
IVC fará uma palestra para professores, diretores e acadêmicos na biblioteca da faculdade para a 
comemoração e também o encerramento das exposições “Cachoeira um rio em transformação” e “A Força 
da vida no rio Cachoeira” que estão no local. Informou também que a assessoria do deputado federal 
catarinense Mauro Mariani enviou e-mail, anexo, dizendo que ele se interessou muito pelo IVC e 
principalmente pela nossa iniciativa da reabertura do Canal do Linguado, que ele está trabalhando o 
assunto e pede que forneçamos tudo que temos sobre nossas iniciativas neste caso para ele nos ajudar. 
Andrade avisou que no próximo dia dezoito de agosto a partir das treze e trinta horas, na SDR JLLE 
acontece um evento da Gerência de Desenvolvimento Econômico Sustentável e agricultura e que estará 
representando a empresa e sugere que alguém vá representando o IVC, pois serão tratados assuntos da 
área que interessam ao IVC. O sócio e vice-presidente o IVC Adilson Lopes se comprometeu em 
participar. 
Foi apresentado o documento da Câmara de Vereadores de Jlle, da moção trezentos e noventa e três de 
dois mil e onze, proposta do vereador Joaquim Alves dos Santos, no mês de junho, de aplauso dos 
vereadores ao IVC “por contribuírem com a cidade de Jlle no que tange às questões envolvendo a 
preservação do meio ambiente e as ações em prol do Cachoeira”. Os documentos estão no sítio do IVC na 
internet bem como os ofícios enviados durante toda a existência do IVC às diversas entidades e as 
respostas e outras correspondências que conferem transparência e credibilidade ao IVC. Andrade relatou 
que também fez contato com o empresário Geovani Machado de Miranda a pedido do vice-presidente 
Adilson Lopes da Silva que recebeu um artigo dele publicado na internet. Miranda é um ambientalista que 
desde dois mil e oito luta para a reabertura do canal do Linguado com várias ações para sensibilização 
pública e política do tema. Em artigo ele escreve que o canal foi fechado para a instalação de uma fábrica 
da Mercedes Benz, que não aconteceu, diz ele que na ocasião o governador nomeado Nereu Ramos 
afirmou no ato da assinatura da obra com o aval do presidente Getúlio Vargas: “assino junto com a ordem 
de serviço a desgraça de São Francisco do Sul e de Joinville”. Miranda fez contato com Andrade e um 
encontro deve acontecer ainda esse mês com o empresário para uma reportagem em jornal e 
aproximação dele com o IVC nessa luta. 

http://www.institutocachoeira.org.br/�


Apresentou o balanço Patrimonial do IVC realizado pelo escritório de contabilidade Luz e Oliveira que 
relata os números contábeis do IVC até o dia trinta e um de dezembro de dois mil e dois com um passivo 
positivo de dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos lembrando que todos os documentos 
de entradas e saídas de caixa estão devidamente arquivados na contabilidade para conferência e 
fiscalização de qualquer sócio e cidadão. Lembrou ainda que esse saldo é resultado das contribuições das 
mensalidades e que praticamente todas as despesas tem sido patrocinadas, o que praticamente não gera 
saída de seus recursos. Decidiu-se que o IVC vai apoiar a ONG Impacto Social nos eventos com as 
crianças nos dias oito e onze de outubro nos bairros Iririú e Santa Catarina. O vice-presidente vai à 
Fundema cobrar o resultado da vaga no Condema e uma análise de todas as pendências será feita destes 
três anos do IVC e feito um ofício cobrando dos responsáveis as respostas. Nada mais havendo a tratar e 
aprovadas todas as deliberações e o balanço apresentado, eu Altamir Andrade, secretariei e lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. 
Assinaram a presente Ata: Altamir Andrade; Adilson Lopes da Silva; Isolde Marx; Ademar César dos 
Santos: Essa transcrição é cópia fiel do livro ata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


