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Aos  catorze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete 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: Apresentacão do Balanço 
Contábil 2016; Parceria com a Univille para projetos na Ilha da Rita, Baía 
Babitonga, São Francisco do Sul (definir data); Participação no GTEA RH06 na 
Univille São Francisco do Sul em 14 de março de 2017 a partir das 9h; Impresso 
institucional do IVC; Participação do IVC no encontro "Babitonga Ativa" em 07 de 
fevereiro de 2017 no auditório do MPF em Joinville a partir das 9h; ARIE do Morro 
Atiradores, denúncia na SEMA e desdobramentos; Curso de Formação de 
Defensores e Educadores Ambientais; Edital Simdec 2016 Projeto Licença 
Poética; Edital Simdec 2016 Projeto Pesca Artesanal, um olhar de perto; Edital 
Simdec 2016 Projeto Cachoeira, a bacia hidrográfica que teima pela vida; 
Confraternização de início de ano (definir data e local); Apresentação das 
"bandeiras" do IVC para os vereadores da atual legislatura; Reunião com o 
Secretário de Meio Ambiente sobre UC Morro Atiradores; IX Fórum Brasileiro de 
Educação Ambiental; IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental; Parque 
Botânico de Joinville; Edital FBB e Semana Lixo Zero; Movimento Nós Podemos 
SC - Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável; AIESEC - Apresentação da 
entidade para parcerias com o IVC, por Aliffe Kauling; Palavra Livre. Balanço 
Contábil. Abrindo os trabalhos foi apresentado o balanço contábil de dois mil e 
dezesseis. Destaque-se que desde a fundação do IVC todos os serviços contábeis 
têm sido feitos pelos profissionais da Luz & Oliveira, de forma voluntariosa. 
Submetida à apreciação foi aprovada por esta assembleia a prestação de contas 
do ano fiscal lembrando que qualquer associado ou interessado tem acesso aos 
documentos e que o balanço também será publicado na internet no sítio virtual do 
IVC no link “Documentação”. Emanuela Cristina Cerino, acompanhada de Solange 
de Sá Moreira, detalhou o balanço que fechou mais uma vez positivo. João Carlos 
Farias, lembrou que o IVC havia decidido que todos os funcionários da 
contabilidade são considerados associados do IVC. Ilha da Rita. Quanto ao 
encontro com a Pró-Reitoria da Univille para assinatura da Carta de Intenções da 
Universidade com o IVC, considerando que a agenda de fim e início de ano é 
bastante comprometida, o que resultou no adiamento do encontro que seria em 
dezembro, optamos por agendar para a assembleia de onze de abril próximo. 
GTEA-RH06. Em vinte e dois de novembro do ano passado o associado João 
Carlos Farias assumiu a função de Assistente de Articulacão do Grupo Colegiado 
do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica Seis, 
representando o IVC. A próxima reunião do GTEA RH06 será em São Francisco 



do Sul, na Univille, Bairro Iperoba, a partir das nove horas da manhã do dia 
catorze de março. Impresso Institucional do IVC. Tatiana fez uma prévia do 
material impresso que está em estudo e convidou quem tem mais experiência 
neste tipo de divulgação a ajudar o associado Julium Schramm a finalizar o 
material. Farias lembrou que foi numa reunião ano passado com a participação do 
deputado estadual Patricio Destro aqui no IVC e ele sugeriu a produção desta 
peça. Babitonga Ativa. O IVC marcou presença na primeira reunião do ano do 
Grupo de Estudos e Mobilização Babitonga Ativa, que aconteceu na manhã de 
sete de fevereiro no auditório do Ministério Público Federal em Joinville. Agora o 
IVC precisa preencher formulários de uma importante pesquisa sobre a Baía 
Babitonga e também oficializar seu interesse em disputar a eleição para compor o 
Grupo Pró-Babitonga – GPB. Naquela assembleia Altamir Andrade comunicou ao 
grupo que o IVC e a Univille estão para firmar parceria com vistas à transformar a 
Ilha da Rita num pólo de pesquisas marinhas e turismo científico aberta 
principalmente as comunidades acadêmicas de pesquisas nacionais e 
internacionais, o que foi comemorado pelos presentes. Na mesma ocasião, Altamir 
Andrade informou ao grupo Babitonga Ativa a existência do GTEA-RH06, e na 
condição também de membro do colegiado na função de assistente de 
comunicação convidou os integrantes do Babitonga Ativa à participação do GTEA-
RH06, o que também foi confirmado. Eduardo complementou informações e 
apresentou folheto da Babitonga Ativa. A assembleia aprovou que o IVC integre o 
GEM. ARIE Morro Atiradores. A denúncia feita no fim do ano passado de um 
início de desmatamento criminoso para loteamento no Morro Atiradores em local 
de nascentes dos rios Jaguarão e Mathias, e que resultou em ação da Secretaria 
de Meio Ambiente e reportagem no Jornal O Vizinho, teve desdobramento com a 
visita, no início deste ano, do proprietário da área, notificado pela fiscalização do 
município, Cesar Valmor Fuhr. Veio até a sede do IVC e pediu que o associado 
Altamir Andrade o levasse ao local do desmatamento, que segundo ele, não fora 
por ele autorizado. Levado ao local, lá confirmou que nunca contratou ninguém 
para medir ou desmatar e quem praticou o crime o fez à sua revelia. O IVC deu 
exemplar do jornal com a reportagem e também as informações no blog com as 
imagens dos supostos “invasores” devidamente identificados e sugeriu que ele 
entrasse na justiça contras as pessoas e a empresa que ali operou o 
desmatamento, já que estavam identificados nas fotografias. Reiteramos ao 
proprietário da área que o IVC continuaria a fiscalizar a área e a denunciar 
qualquer outra tentativa de desmatamento e que ele era um privilegiado por ter 
voluntários cuidando desse patrimônio natural em sua área, o que ele concordou. 
Alguns dias depois, o IVC recebe uma notificação extra-judicial do Sr.  Cesar 
Valmor Fuhr impedindo seus associados de entraram no mesmo local novamente 
sob pena de judicialização. Com isso, só se pode concluir que o Sr. Cesar Valmor 
Fuhr prefere que “criminosos” invadam sua área e a desmatem, mas não quer que 
ambientalistas a protejam destes criminosos. Mas, o IVC continuará no 
cumprimento dos seus objetivos estatutários e mobilização social para transformar 
o Morro Atiradores numa Unidade de Conservação. Defensores Ambientais. O 
associado Altamir Andrade ainda está recebendo indicações de interessados a 
formatar o Curso para Formação de Educadores e Defensores Ambientais. 
Tatiana informou que será formado um grupo de trabalho para o assunto. Edital 
Simdec 2016. O IVC está disputando o edital do Simdec 2016 com dois projetos: 
Licença Poética e Pesca Artesanal, um olhar de perto. E o associado Altamir 
Andrade também disputa o edital com o projeto Cachoeira, a bacia hidrográfica do 



rio Cachoeira, que se aprovado, ao seu término será doado para o IVC. A previsão 
é que sejam anunciados os vencedores no fim do mês de abril. Vereadores. O 
IVC deve protocolar nos gabinetes dos vereadores em exercício na atual 
legislatura o documento com as principais bandeiras para que os legisladores 
possam se contextualizar com a Oscip e eventualmente formalizar parcerias. 
Aprovado por unanimidade também. SEMA. A diretoria do IVC deve requisitar 
uma reunião com o Secretário de Meio Ambiente de Joinville para entregar o 
documento com as principais bandeiras da Oscip e também formalizar parceria 
com a SEMA para a criação da UC Morro Atiradores. Aprovado também por 
unanimidade. Univali. O IVC foi convidado pelo Professor Doutor Antonio 
Fernando Silveira Guerra, da Univali – REASul e CIEA/SC a participar do IX 
Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e IV Encontro Catarinense de Educação 
Ambiental que acontece em Balneário Camboriú de 17 a 20 de setembro deste 
ano. Mauro Ronchi vai verificar a possibilidade de um apto para alojar associados 
do IVC que puderem participar. Parque Botânico. Juium Schramm está liderando 
uma revitalização do Parque Zoobotânico para Parque Botânico de Joinville. Fez 
uma apresentação da proposta. A proposta já tem apoio da vereadora Ana Rita, 
da Frada e página no facebook. Explicou tratar-se de uma proposta para se tornar 
projeto e pediu apoio do IVC e que contou com aprovação unânime da proposta e 
também a ser incorporada como uma das bandeiras do IVC. Gustavo, da Rastro, 
sugere que o IVC seja proponente de um projeto para a Semana Lixo Zero com 
objetivo de disputar edital da Fundação Banco do Brasil. Aprovado também por 
unanimidade sendo que o projeto terá responsabilidade da Rastro. Nós Podemos.  
Tatiana apresentou o Movimento Nacional ODS que o IVC também já é signatário 
e começa a atuar oficialmente. A próxima reunião acontece no dia dezessete de 
fevereiro e Altamir Andrade vai participar e representar o IVC. Em seguida Aliffe 
Kauling, da AIESEC fez uma apresentação da entidade que é ligada a ONU com 
foco na Paz Mundial e desenvolver a liderança no jovem. Sugere que a AIESEC 
pode dispor de intercambista na área administrativa e marketing. Agora a AIESEC 
vai fazer uma proposta ao IVC. 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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