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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e dezesseis reuniram-se, 
a partir das dezoito horas e trinta minutos, em primeira chamada, na sede 
administrativa, à rua Xavantes, quatrocentos e setenta e seis, bairro 
Atiradores, associados, diretores e conselheiros da entidade ambientalista. 
Ato contínuo, a presidenta Tatiana Valencia Monteiro anunciou o adiamento 
da assembleia para segunda chamada, a partir das dezenove horas, com 
qualquer quórum. Conforme convocação prévia como determina o estatuto 
no artigo vigésimo, foi divulgada a pauta desta reunião que também foi 
publicada na internet no sítio www.institutovivacidade.org.br no referido link 
de reuniões direcionado para o blog, com os seguintes assuntos a serem 
debatidos segundo a pauta: Participação do IVC na Semana Lixo Zero; 
Resultado da mobilização do IVC sobre o Corredor Ecológico do Bugio Ruivo; 
Posicionamento dos candidatos a prefeitura sobre as "bandeiras" do IVC; 
Participação do GTEA RH06 em Massaranduba dia 04 de outubro; Impresso 
institucional do IVC; Inscrição do Projeto "Sustentabilidade na prática" 
BM&VF; Participação do IVC no encontro "Babitonga Ativa"; Registro em 
cartório da ata de posse da nova diretoria; Cadastro dos funcionários da 
contabilidade como associados do IVC; Reunião com a Pró-Reitoria da 
Univille sobre a Ilha da Rita na Baía Babitonga; Adesão ao ODS (Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável) da ONU; IVC & CCJ;  Programa "Eco-
Cidadão" da Secretaria de Assistência Social de Joinville; III Seminário de 
Educação Ambiental em Bacias Hidrográficas (Univille 19 e 20) TUrMA; 
Palavra livre; Encerramento. A assembleia foi aberta às dezoito e trinta horas 
em primeira chamada e encerrada para a segunda chamada às dezenove 
horas com qualquer quórum. Abertos os trabalhos a presidenta Tatiana 
Valencia Montero agradeceu as presenças e passou a palavra a convidada 
do Programa "Eco-Cidadão" da Secretaria de Assistência Social de 
Joinville -  Ana  Aparecida Pereira, fez a apresentação do programa “Eco-
Cidadão”, coordenadora de área, que atende adolescente em vulnerabilidade 
ou risco social, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Joinville. 
Altamir Andrade explicou que convidou a Ana para fazer apresentação e 
avaliarmos possibilidades de parcerias com projetos socioambientais. O 
programa atende 30 adolescentes entre 13 e 14 anos de ambos os gêneros e 
obriga a frequência escolar. Temos a possibilidade de realizar com estes 
jovens o curso de formação de defensores ambientais e intermediar curso de 
Protetor Ambiental com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina e 
também uma horta comunitária.  Semana Lixo Zero – Mauro Ronchi vai 
liderar a montagem da exposição fotográfica na segunda-feira, dia 24 de 
outubro. Sábado dia 29 a partir das dez horas o marinheiro Adilson Lopes da 
Silva com outros associados do IVC estarão no Mercado Público. Corredor 
Ecológio Bugio Ruivo - O IVC participou de algumas reuniões plenárias da 
Câmara de Vereadores de Joinville que está finalizando as discussões da 
nova LOT (Lei de Ordeamento Territorial) com o objetivo de pressionar os 



vereadores a aprovarem a Emenda Modificativa número um ao Projeto de Lei 
Complementar número 33/2015 que cria o “Corredor Ecológico do Rio do 
Braço”. Agora estamos aguardando o aviso do Guilherme Evaristo para o dia 
da discussão da Emenda para darmos apoio. Posicionamento dos 
candidatos a prefeito – A presidenta passou a palavra ao vice-presidente 
Mauro Ronchi que protocolou nos dois comitês dos candidatos a prefeito de 
Joinville no segundo turno documento que elenca as treze principais 
bandeiras de luta e defesa do IVC sendo: 1- Criação da UC (Unidade de 
Conservação) do Ecossistema da Baía Babitonga; 2- Reabertura do Canal do 
Linguado; 3- Dragagem dos canais da Baía Babitonga, principalmente dos 
rios Cachoeira (Joinville), Parati (Araquari) e Palmital (Garuva) para a 
retomada da navegação nessa região; 4- Dragagem e recuperação ambiental 
dos afluentes do Rio Cachoeira, principalmente para minimizar os problemas 
de enchentes em Joinville; 5- Não uso de ADFs (Areias Descartáveis de 
Fundições contaminadas com cancerígenos) como matéria-prima na 
produção de artefatos quaisquer, na construção civil, pavimentação, 
agricultura etc. 6- Recuperação ambiental do Rio Cachoeira para transformá-
lo num corredor de biodiversidade, educação ambiental e turismo de 
contemplação; 7- Aplicação da Lei Complementar 220 de 3 de outubro de 
2006 sobre Aproveitamento da Água de Chuva no município, engavetada no 
executivo; 8- Mobilização social e política para a instalação de coleta e 
tratamento de esgoto sanitário em 100% dos domicílios localizados no 
ecossistema da Baía Babitonga; 9- Substituição gradativa das exóticas Ficus 
benjamina (figueiras da Beira Rio) por árvores naturais, nativas, às margens 
do Rio Cachoeira; 10- Disciplinamento, através de campanhas públicas de 
educação e conscientização ambiental, e de legislação própria, se cabível, da 
pescaria no rio Cachoeira; 11- Criação do Parque das Nascentes, no bairro 
Costa e Silva, onde nasce o Rio Cachoeira; 12- Criação do Corredor 
Ecológico Bugio Ruivo 13- Instalação de Passas-Fauna na Avenida Santos 
Dumont. No documento pergunta aos candidatos: 1- Qual sua opinião sobre 
o IVC considerando esse resumo histórico de suas atividades? 2- Se eleito, 
como pretende se relacionar com o IVC? 3- Se eleito, qual será seu 
posicionamento sobre cada um dos 13 itens elencados acima como tema que 
têm prioridade de ações imediatas e futuras da nossa entidade 
ambientalista? 4- Outras considerações. A resposta do candidato a reeleição 
Udo Döhler recebida no prazo proposto pelo IVC foi: 1 - O Instituto Viva 
Cidade (IVC) é um verdadeiro combatente na defesa do meio ambiente de 
Joinville. Sempre debatendo causas essências para a preservação ambiental, 
o IVC é um aliado na construção de uma cidade sustentável e que respeita 
seus ecossistemas. Joinville não pode evoluir sem que se tenha uma atenção 
especial com o meio-ambiente. E o IVC é uma importante ferramenta de 
debate sobre questões ambientais, que vão definir ações do governo. 2 - 
Durante os quase quatro anos de governo Udo, o IVC esteve inserido em 
discussões estratégicas da cidade, principalmente em assuntos relacionados 
a questões ambientais. Prova disso, foi o apoio da Companhia Águas de 
Joinville – por meio de edital de patrocínio – na produção do vídeo “O 
Marinheiro do Rio Cachoeira”. A produção narra a história do rio e como as 
obras de saneamento básico estão devolvendo a vida ao Cachoeira. IVC e 
Prefeitura continuarão dialogando sempre com o objetivo de preservar o meio 
ambiente de Joinville e garantir qualidade de vida à população. 3 - No 



segundo mandato do Governo Udo, todas as propostas apresentadas pelo 
Instituto Viva Cidade serão analisadas e debatidas com o instituto. Algumas 
delas já fazem parte das ações do governo. Como exemplo podemos citar a 
recuperação ambiental do Rio Cachoeira com o avanço da cobertura do 
tratamento de esgoto. Em três anos, a cobertura passou de 17% para 31%, 
impedindo que uma quantidade considerável de esgoto fosse lançada ao 
Cachoeira sem o tratamento adequado. 4 – O Plano 15, que apresenta as 
propostas para o segundo mandato do governo Udo, mostra a preocupação 
com questões ambientais. Um dos itens fala da ampliação da cobertura de 
esgoto tratado em Joinville, que chegará aos 50% em 2018. A Prefeitura 
também vai finalizar a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto 
do Jarivatuba, uma das mais modernas do País. O Plano 15 traz ainda 
propostas importantes de meio ambiente, como a criação de parques 
ecológicos, recuperação das margens dos rios de Joinville, revitalização de 
praças, construção de centro de zoonoses e de reabilitação de animais 
silvestres, entre outros. Da resposta do candidato Darci de Matos lida na 
íntegra destacamos o texto que focou nossos questionamentos:  “Quero aqui 
enaltecer o engajamento dos membros da Oscip IVC na luta para garantir a 
preservacão ambiental e a qualidade de vida. Ao longo do meu trabalho 
como político sempre dediquei especial atenção à questão ambiental. Muitos 
dos intes levantados por vocês já estão em nosso programa de governo, tais 
como fiscalizar de forma efetiva o lançamento de efluentes industriais e 
domésticos nos mananciais, iniciar a despoluição do rio Cachoeira, fortalecer 
as ações dos programas de educação ambiental, entre outros. Portanto, caso 
esteja na prefeitura em 2017, será com satisfação que me reunirei com vocês 
para ouvir suas sugestões, pois a melhor maneira de supercar desafios é 
dialogar e unir forças para o bem comum”. GTEA - O IVC participou do 
primeiro encontro do GTEA (Grupo de Trabalho de Educação Ambiental) 
RH06 (Região Hidrográfica 06) da CIEA/SC (Comissão Interinstitucional de 
Educação Ambiental de Santa Catarina) com os associados Mauro Ronchi, 
Altamir Andrade e João Carlos Farias. O encontro aconteceu em 
Massaranduba, SC, na manhã de quatro de outubro e teve como meta 
aprovar o regimento interno. A participação do IVC foi importante por ter feito 
resgate histórico de erros da iniciativa anterior no ano de dois mil e nove. O 
IVC assumiu o compromisso de apresentar ao GTEA, na próxima reunião o 
projeto “Escolas Sustentáveis” que foi protocolado na ADR (Agência de 
Desenvolvimento Regional) de Joinville para que o projeto possa ser 
recomendado pelo GTEA – RH06 à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável. Os representantes do IVC se inscreveram para 
formar a Comissão de Divulgação do GTEA na RH 06.  A próxima reunião 
será dia 22 de novembro em Jaraguá do Sul. Impresso institucional do IVC 
– Tatiana explicou que o impresso está pendente, mas vai fazer a 
apresentação na próxima assembleia. Inscrição do Projeto 
"Sustentabilidade na prática" BM&F – A presidenta explicou também que 
no seu trabalho descobriu edital da BM&F e decidiu inscrever o projeto 
“Sustentabilidade na prática” e que contou com o apoio do Altamir e do João 
Carlos e conseguiu inscrever. Este projeto é uma adaptação do projeto 
“Escola Sustentável” com mais foco na educação ambiental e proposto para 
uma escola. Participação do IVC no encontro "Babitonga Ativa" – O IVC 
participou com os associados Altamir Andrade, Adilson Lopes da Silva e João 



Carlos Farias da sexta reunião do GEM – Grupo Estratégico de Mobilização 
do Projeto da Univille e do MPF Babitonga Ativa. Farias explicou que soube 
através de um amigo da UDESC que hospedou-se na casa dele. A próxima 
reunião acontece na próxima sexta-feira 21 de outubro às nove horas. 
Destacou a diversidade de entidades representativas no GEM. Registro em 
cartório da ata de posse da nova diretoria – Farias explicou que está tudo 
encaminhado e deverá finalizar nos próximos dias. Cadastro dos 
funcionários da contabilidade como associados do IVC – Farias disse 
que está conversando com a contabilidade sobre esse tema. Reunião com a 
Pró-Reitoria da Univille sobre a Ilha da Rita na Baía Babitonga – Duas 
reuniões aconteceram. A primeira em quatro de outubro contou com a 
participação do presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e 
Similares, Raulino João Schmitz, ex presidente do COL (Clube de Oratória e 
Liderança), parceiro do IVC e que intermediou esse encontro apresentando 
nossa Oscip. Também estavam os professores e Pró-Reitores da Univille 
Claudio Tureck e Claiton Emilio do Amaral. Do IVC o vice-presidente Mauro 
Ronchi e Altamir Andrade. Neste encontro teve como foco apresentar o IVC 
aos pró-reitores e resultou numa reportagem no blog 
www.jornalistaandrade.blogspot.com.br que também foi lido pela Reitoria da 
Univille e recomendado, por ela, a continuidade dos encontros com o IVC. O 
segundo encontro aconteceu no auditório da Reitoria da Univille na manhã do 
dia dezoito de outubro e contou com as presenças dos Pró-Reitores da 
Univille Claudio Tureck e Claiton Emilio do Amaral e do IVC Altamir Andrade, 
o marinheiro Adilson Lopes da Silva e o ex-presidente imediato João Carlos 
Farias. Neste encontro a Univille apresentou os projetos já realizados, em 
andamento e futuros para a Ilha da Rita. Um novo encontro será marcado, 
sugerimos que fosse numa assembleia do IVC, para que a Univille possa 
apresentar uma Carta de Intenções entre as duas entidades com vistas ao 
Projeto de Planejamento e Gestão da Ilha da Rita. III Seminário de 
Educação Ambiental em Bacias Hidrográficas (Univille 19 e 20) TUrMA –  
Altamir Andrade destacou que deverá participar de parte do evento, 
principalmente no dia vinte considerando que a maioria das apresentações 
terão dados da TUrMA-Trilha Urbana da Mata Atlântica (flora, fauna, rio etc) 
coletados por vários meses pela equipe de pesquisadores. 
Apresentacão do projeto “Escolas Sustentáveis” ao Porto de São 
Francisco do Sul – Por iniciativa do Porto de São Francisco do Sul, o IVC 
terá encontro com o Sr. Jean Figueredo, Assessor de Engenharia e Meio 
Ambiente e Ariane Cecília Corrêa, Analista Técnico em Gestão Portuária da 
Assessoria de Engenharia e Meio Ambiente - ASEMA/APSFS. O encontro 
será no dia 26 de outubro às 14h30 no Porto de São Francisco do Sul e 
confirmaram participação Altamir Andrade, Mauro Ronchi, Adilson Lopes da 
Silva e João Carlos Farias. Adesão ao ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável) da ONU – Tatiana explicou sobre o ODS 
com dezessete objetivos que alguns países se comprometem. Disto surgiu o 
movimento “Nós podemos” que permite entidades e empresas possam se 
integrar aos objetivos e que todos aprovaram que o IVC também se integre. 
III Seminário de Educação Ambiental em Bacias Hidrográficas – Altamir 
Andrade vai participar nos dias 19 e 20 representando o IVC já que o 
seminário vai apresentar resultados das pesquisas feitas pela Univille na 
flora, fauna e rio da TUrMA. Projeto Água para o futuro – Mauro Ronchi 



apresentou o projeto proposto em parceria com a Editora Expressão para 
implantar sistemas de redução no consumo de água em escolas na região de 
Florianópolis, principalmente, mas que poderá ser ampliado para outras 
regiões, o que foi aprovado pela assembleia. Solicitação de doação na 
Receita Federal – Mauro Ronchi apresentou também a possibilidade de o 
IVC poder fazer pedido de doação de bens apreendidos pela Receita 
Federal. Trouxe a documentação de como proceder e pode ser avaliado uso 
no futuro para projetos do IVC e parcerias e que ele também lidera este 
processo. Palavra livre. Ninguém usou. Nada mais havendo a tratar foi  
encerrada a reunião que foi secretariada por mim, Altamir Andrade, com a 
redação desta ata que segue assinada pelos presentes.  
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