
 
 

Instituto de Preservação e Recuperação da Biodiversidade–Viva a Cidade-
IVC 

Ata da 48a Assembleia Geral (Ordinária) de Alteracão Estatutária 
 
Aos vinte dias do mês de setembro 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: Novo sítio virtual do IVC;Participação do GTEA 
RH06 em Massaranduba dia 04 de outubro; Aprovação do calendário de 
reuniões até agosto 2018; Cartões de visita do IVC; Impresso institucional do 
IVC; Revisão das "bandeiras" do IVC; Projeto "Escolas Sustentáveis"; 
Participação do IVC no encontro "Babitonga Ativa"; Denúncia contra obra da 
Rôgga, no bairro Anita Garibaldi, na SEMA; Corredor Ecológico do Bugio 
Ruivo; Registro em cartório da ata de posse da nova diretoria; Atualização de 
assinaturas junto a conta do IVC na ACREDI; Atualização do nome do IVC 
com apoio da contabilidade Luz & Oliveira; Cadastro dos funcionários da 
contabilidade como associados do IVC; Certificado IVC de Sustentabilidade; 
Certificação Hotel Gloria Ltda de Blumenau; Certificação EM Karin 
Barkemeyer; Contrapartida ao IVC pelas certificações; Participação do vice 
Mauro no Prêmio Expressão de Ecologia em Florianópolis e encontro com 
Humberto e equipe da SDS; Repasse de verba para projeto ambiental da 
SDS para CEI Jorge Luiz de Joinville - " telhado verde" R$ 80.0000,00; 
Participação do IVC na semana lixo zero; Palavra livre; Encerramento. Aberta 
a assembleia em segunda chamada, a presidenta agradeceu a presença de 
todos e passou a palavra ao associado Julium Schramm que se prontificou a 
criar uma nova identidade visual de marca para o IVC comemorar os dez 
anos de fundação, em 2018. Em seguida Altamir Andrade fez apresentação 
das alterações do estatuto do IVC e apresentou as seguintes propostas: 
Inclusão no Artigo 2o do “§ 3º O IVC poderá instituir, em Assembleia, 
remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na 
gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, 
respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na 
região correspondente a sua área de atuação (Lei 9.790/99 art. 4o VI)”; 
Alteração do Artigo 4o para “O Instituto poderá ter um regimento interno 
aprovado pelo Conselho de Administração, que disciplinará o seu 
funcionamento”; Alteração do Artigo 17o para “Será permitida, sempre que 
algum projeto exigir, a participação de servidores públicos na composição de 
conselho ou diretoria  do IVC  (Lei 9.790/99 art. 4º § único) e (Lei nº 13.019, 
de 2014)”; Alteração, no Artigo 30o do parágrafo 1o para “Entre os membros 
do Conselho Fiscal preferencialmente um deverá ser contabilista”; Inclusão 
da “Seção VI – Conselho de Presidentes -Artigo 38º - O IVC terá um 



Conselhos de Presidentes composto por aqueles que já ocuparam a 
presidência do Conselho de Administração. § único - Os membros do 
Conselho de Presidentes têm cargo vitalício e a sua função é 
fundamentalmente de aconselhar o Conselho de Administração, o Conselho 
Fiscal e o Conselho Comunitário”. Todas as propostas foram apreciadas e 
aprovadas por unanimidade para que sejam imediatamente registradas em 
cartório. Dando prosseguimento, foi dada a palavra para o biólogo Guilherme 
Evaristo, da Univille, que trouxe ao IVC o problema de atropelamentos de 
animais silvestres na Avenida Santos Dumont. Pede o apoio do IVC para 
mobilizar forças e exigir do poder público medidas preventivas destes 
acidentes nas obras da duplicação da Avenida Santos Dumont. Explicou 
também sobre a criação do Corredor Ecológico que a região precisa 
implantar ligando áreas de UC (Unidades de Conservação). Ele alerta que o 
Conselho da Cidade sugeriu a retirada deste Corredor Ecológico, que já 
passou por AP (Audiência Pública). Esse Corredor Ecológico prioriza a 
preservação do Bugio Ruivo (Alouatta clamitans), mas atende também a 
preservação de outras espécies de fauna e flora ameaçadas naquela área 
industrial no entorno do Perini Busines Park. Posto os assuntos em 
apreciação, foi aprovado por unanimidade que o IVC deve assumir também 
estas lutas. Em seguida foi apresentado o documento que o IVC vai entregar 
aos candidatos à prefeitura de Joinville, no segundo turno, que também foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida a presidenta trouxe à discussão a 
participação do IVC na Semana Lixo Zero, de 21 a 30 de outubro, com a 
exposição fotográfica do IVC no Mercado Público Municipal e um 
passeio/caminhada, ao término do evento, às margens do Cachoeira com o 
marinheiro aposentado e ambientalista Adilson Lopes da Silva. Foi 
apresentado o novo sítio do IVC na internet. A presidenta informou da 
participação de associados do IVC no curso de formação de Educadores 
Ambientais Voluntários do Governo do Estado de Santa Catarina, sendo: 
Altamir, Tatiana, Mauro, Adilson e João.  João Carlos Farias confirmou 
participação no GTEA em Massaranduba em 04 de outubro com outros 
associados do IVC. Apresentado o calendário de reuniões até agosto de 
2018 que também foi aprovado. A presidenta apresentou o novo cartão de 
visita do IVC que está à disposição dos diretores. Eduardo sugeriu que o IVC 
também levante a bandeira de pressionar o poder público para a recuperação 
dos parques ambientais de Joinville, como o Caieiras. Farias lembrou que a 
bandeira da criação do Parque das Nascentes e optou-se por manter esse 
foco, por enquanto. Tatiana explicou sobre o projeto “Escolas Sustentáveis” 
que foi apresentado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável 
de Santa Catarina que está para ser aprovada implantação em dez escolas 
públicas da região. O mesmo projeto também foi apresentado ao Fórum com 
foco nas escolas municipais.  Farias falou da participação de associados do 
IVC no projeto Babitonga Ativa integrando-se ao mesmo como estratégia de 
luta para a reabertura do Canal do Linguado. Eduardo informou que já 
participa há mais tempo no projeto representando o Rotary Club dando mais 
explicações da importância deste projeto que é supervisionado pelo MPF de 
Joinville. Altamir Andrade explicou sobre a denúncia que o IVC fez contra 
obra da Rôgga no bairro Anita Garibaldi e que espera resposta da SEMA. 
Farias apresentou os Certificados de Sustentabilidade dados ao Hotel Glória 
Ltda e Escola Municipal Karin Barkemeyer que resultou em doação de mais 



duzentos e oitenta reais ao IVC por conta dos redutores de vazões 
implantados nestes locais. Tatiana explicou que todos os funcionários da Luz 
& Oliveira possam ser cadastrados como associados do IVC já que a 
contabilidade faz esse trabalho sem custos para nossa Oscip. Sugestão 
aprovada por unanimidade. Mauro informou que participou em evento da 
Revista Expressão em Florianópolis representando o IVC. Farias informou 
que está acompanhando o projeto “Telhado Verde” no CEI Jorge Luiz 
Vanderwegen de Joinville. Guilherme Evaristo agradeceu a receptividade do 
IVC aos seus pedidos e a parceria às causas. 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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