
INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
DE JOINVILLE E REGIÃO – VIVA O CACHOEIRA – IVC 

 
Ata 3ª Assembléia Geral Extraordinária 

 
Aos quatorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove as nove horas e trinta minutos da manhã. 
Na sala de reuniões do Gabinete do Governador do Estado de Santa Catarina. Localizada no Edifício 
Manchester, situado a Rua do Príncipe, nº. 300, 11º andar na cidade de Joinville-SC. Reuniram-se 
os associados, visitantes e membros da diretoria do IVC para a 3ª Assembléia Geral Extraordinária, 
conforme Edital de Convocação enviado diretamente aos instituidores. 
A reunião foi presidida pelo presidente Altamir Andrade e secretariada por mim, Janildes dos Santos. 
O presidente Altamir Andrade abriu a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando o 
sítio do IVC na internet. Foi apresentado pelo presidente um resumo das deliberações da 2ª 
Assembléia realizada. O projeto que está em fase de desenvolvimento para participar do Edital 
Elisabete Anderle de Estímulo a cultura com parceria com o artista plástico Ademar César e Bureau 
de Comunicação e Eventos premiará os alunos de Escolas com passeio do Jet Bus. Do item 11 do 
resumo das deliberações da 2ª Assembléia Daiane Couto da Cunha fará contato com CIEA para 
participação de todos os sócios do IVC no Proeea-SC. O presidente Altamir passou a palavra para a 
visitante Isolde, terapeuta com atuação em São Paulo e se interessou em participar do IVC. Co-
autora do livro que enfatiza o desenvolvimento através dos rios. Seguidamente o visitante Carlos que 
trabalha na empresa Tecnoville se apresentou já como sócio do IVC. O visitante Damiano se 
apresentou, participante do Rotary Internacional, e trouxe idéias para o IVC. Relatou que em 
Araguari-MG participou da realização de Obras de Orgulho para o Estado de Minas Gerais como 
secretário do prefeito. Relatou sobre a despoluição do canal Parque da Maternidade no ACRE que 
atualmente é o centro de cultura e lazer e esporte. Essa despoluição ocorreu em dois mandatos de 
prefeito. Deu exemplo do Rio Tâmisa que foi despoluído em 25 anos, o que nos otimiza a continuar 
na luta pelos objetivos do IVC. Sr. Damiano relatou que precisamos sensibilizar o prefeito para ser 
parceiro do IVC deu a idéia de se construir uma plataforma sobre o Rio Cachoeira em frente ao 
teatro Juarez Machado com estacionamento e Comércio no local. O presidente passou a palavra 
para Jurecê Klein, representante dos Correios. Ela apresentou o Selo com a imagem do Jacaré Fritz 
a logo do IVC. A idéia é ter um selo personalizado pelo IVC. O selo com nossa identidade visual e as 
cartas serão seladas com o selo oficial e o selo do IVC, podendo circular no Brasil inteiro. A Jurecê 
presenteou o IVC com uma cartela de selos que ficarão expostos nos correios, sem custo e sem 
ganho financeiro para o IVC, ganharemos na divulgação. 
Essa exposição foi aprovada por todos os presentes. Em seguida foi aberto um tempo para cada 
sócio expor suas idéias para 2009. 
O sócio Lourival deu a idéia de criar um evento para lançamento oficial do IVC. Sr Carlos sugeriu 
criar projetos subsidiados pelo governo e o Rotary triplica o valor do subsídio para viabilizar os 
projetos. A sócia Márcia Camargo sugeriu fazer um evento do IVC em data Oficial, no dia do Rio que 
é o dia 24 de novembro. 
O sócio Ademar César sugeriu criar uma estrutura que permita receber denúncias de degradação 
dos Rios.  O sócio Olívio fez contato com a Bunge para que adote o Rio Cachoeira assim como a 
Bunge tem adotado o Rio Tietê. A Bunge respondeu favoravelmente para comparecermos em 
reunião a ser realizada. O presidente Altamir Andrade sugeriu que solicitássemos uma audiência 
com o prefeito. Será feito um ofício pelo Altamir e Olívio a ser encaminhado ao prefeito, à idéia é 
realizar a audiência em março de 2009 com a presença de todos os sócios do IVC. Em seguida foi 
aberto um tempo para a sócia Daiane expor suas idéias de criar projetos a serem subsídios por ente 
governamental, através do Fundo Nacional do Meio Ambiente e Fepema. Foi solicitado que os 
sócios busquem pessoas que têm experiências em criar projetos. A sócia Ilaine sugeriu em criar um 
calendário do IVC para 2010 através de parcerias com fotógrafos de Jlle e levantamento dos custos 
para isso deu idéia de fazer um projeto com a comunidade ribeirinha e fazer um evento de 
lançamento IVC oficialmente. O presidente Altamir sugeriu termos uma comissão de projetos, onde 
se manifestaram como integrantes: Márcia Camargo, Olívio, Daiane, Carlos, Ilaine, Ieda, Lourival. A 
sócia Márcia Camargo assumiu a coordenação dessa comissão. Altamir expôs que na reunião com o 
prefeito levaremos oficialmente a exigência para a prefeitura se mobilizar para as dragagens 



freqüentes do Rio Cachoeira. E também para manter a vegetação ciliar conservada. Todos os 
presentes aprovaram a idéia. A sócia Yeda apresentou os modelos de camisetas, o material será de 
malha orgânica, patrocinada pela Rikol a confecção e o custo da matéria prima será subsidiado 
pelos sócios ou outro patrocinador. Das idéias apresentadas Altamir irá disponibilizar via e-mail para 
apreciação de todos. 
Foi encerrada a Assembléia e assinada a presente ata por todos os presentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 



               Joinville, 14 de fevereiro de 2009. 
 

Deliberações da 3ª Assembléia Geral Extraordinária do IVC 
 

 

Ainda pendentes da assembléia anterior: 

1- O IVC vai produzir documento se posicionando contra o PDDU e as Audiências Públicas nas formas como 

estão acontecendo e planejados e vai denunciar ao BID o descaso ambiental do mesmo. (Responsável: Ieda 

Aparecida Matos Elyas) 

2- O Bureau de Comunicação e Eventos Ltda, em parceira com o artista plástico e sócio fundador do IVC 

Ademar César, vai produzir um projeto para o IVC participar do Edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura 

que teve a inscrição prorrogada para 13 de março 2009. Esse projeto que prevê a produção/exibição de telas 

pintadas em óleo com o tema Rios de Joinville e região terá contrapartida social de palestras de Educação 

Ambiental nas escolas de Joinville e região e doação das obras às escolas participantes do projeto. O projeto foi 

ampliado para incluir passeio no Jet Bus com alunos contemplados no concurso ou sorteio (Primeiro ao terceiro 

colocados e os respectivos professores). O concurso será de desenho sobre o tema. Criou-se uma comissão que 

será coordenada pelo sócio Ademar César. 

3- Formação de sócios do IVC em Educadores Ambientais da Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental – CIEA do Programa Estadual de Educação Ambiental – ProEEA-SC. (Responsável: Daiane Couto 

da Cunha) 

 

Sugestões de ações do IVC para o ano de 2009: 

1- Oficializar como data comemorativa de aniversário do IVC a data do calendário oficia l(24/11) Dia do 

Rio. 

2- Organizar evento com atividades diversas no dia 24 de novembro 

3- Criar estrutura interna para o IVC receber denúncias e orientar encaminhamentos aos órgãos 

competentes 

4- Solicitar audiência com o prefeito Carlito Merss ainda para o mês de março 

5- Organizar evento do lançamento oficial do IVC ainda em março 

6- Organizar a produção de um calendário 2010 com fotos atuais do Rio Cachoeira 

7- Desenvolver projetos com as comunidades ribeirinhas do Rio Cachoeira  

8- Iniciar campanha para a dragagem do Rio Cachoeira com bota-fora do lodo em locais próprios de acordo 

com a legislação ambiental  

9- Elaborar projetos para captação de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (Governo Federal) e 

Fepema (Governo Estadual)  

10- Solicitar reunião com a Bunge Joinville 

11- Os projetos produzidos pelo IVC, apresentá-los ao Rotary Club para apoios financeiros daquela 

entidade. 

 

Deliberações da 3ª AGE: 

1- O selo dos Correios, apresentado pela sócia Jurucê Klein foi aprovado que possa ficar em exposição nas 

agências do Correios para venda ao público interessado. O IVC não terá nenhuma renda sobre essas 

vendas, mas também não terá nenhuma despesa. No entanto há o ganho de divulgação do IVC 

principalmente entre colecionadores de selos (filatelistas). 

2- Criou-se uma comissão para estudo de viabilidade de projetos que será coordenada pela sócia Márcia 

Camargo. 

 


