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Posicionamento dos candidatos que 
disputam o segundo turno das eleições 
2016 à prefeitura de Joinville sobre as 

 pautas da Oscip ambientalista 
 

 
 
Eleições 2016 – Joinville, SC 
Segundo Turno 

Joinville, SC, 07 de outubro de 2016 
 
Comitês dos candidatos 
Darci de Matos e Udo Döhler 
 

Prezados Candidatos, 
 
 O IVC (Instituto Viva a Cidade) constituído em 23 de Agosto de 2008, sob forma de 
associação de direito privado sem fins lucrativos e duração por tempo indeterminado tem 
sede administrativa à rua Xavantes, 476, bairro Atiradores, Joinville, SC. 

O IVC é uma OSCIP (Organização Social Civil de Interesse Público) certificada pelo 
Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Justiça conforme despacho oficial de 
26 de janeiro de 2012, publicado no Diário Oficial de 31 de Janeiro de 2012. 

Em 08 de agosto de 2016 o IVC conquistou sua UPE (Utilidade Pública Estadual) 
através da Lei 16.990 publicada do DIOESC número 20.357 de 09 de agosto de 2016. 

Em 08 de dezembro de 2015 o IVC também conquistou sua UPM (Utilidade Pública 
Municipal) através da Lei 8.119 publicada no DOEMJ número 351. 
 O IVC tem por objetivo primeiro defender, preservar, conservar, e recuperar o meio 
ambiente e promover o desenvolvimento sustentável” e mantém, com a comunidade, integral 
transparência de suas atividades através do sítio virtual www.institutovivacidade.org.br, na 
internet. 
 
 Além disso o IVC tem realizado outras práticas para: 
√ Promover o voluntariado e o associativismo;  
√ Fomentar a mobilidade urbana e intermunicipal da região com meios alternativos 
ambientalmente mais sustentáveis; 
√ Apoiar e disseminar políticas públicas e privadas que recuperem ou protejam o meio 
ambiente e os ecossistemas da região;  
√ Produzir e viabilizar, com recursos públicos e ou privados, nacionais e internacionais, 
projetos e ações de conscientização e educação cultural e sócio-ambiental; 
√ Incentivar e apoiar políticas de governos Municipais, Estadual e Federal que beneficiem os 
diversos ecossistemas da região;  
√ Intermediar e estimular a parceria, o diálogo regional e a solidariedade entre os diferentes 
segmentos sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem interesses 
comuns; 
√ Promover estratégias de fortalecimento das garantias jurídicas, defesa dos direitos e da 
diversidade cultural e sócio-ambiental; 
√ Estimular o aperfeiçoamento de legislação que instrumentalize a consecução dos presentes 
objetivos e finalidades; 
√ Apoiar pesquisas, estudos desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades mencionadas. 



                        

_________________________________________________________________________________________________________________
_ 

Sede Legal: Rua Otto Boehm, 756 - Bairro América - Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira -  89201-700 - Joinville - Santa Catarina – Brasil 
Sede Administrativa: Rua Xavantes, 476 - Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira -  89203-210 - Joinville - SC 
www.institutocachoeira.org.br – contato@institutocachoeira.org.br – Fone 47 3433-9121 – Fax 47 3433-1044 

 

 - 

Posicionamento dos candidatos que 
disputam o segundo turno das eleições 
2016 à prefeitura de Joinville sobre as 

 pautas da Oscip ambientalista 
 

 
 
 Desde sua fundação o IVC se consolida no voluntariado. Seus sócios e simpatizantes 
têm realizado e ou participado de diversas atividades, como por exemplo: 
 
√ No dia 04 de outubro de 2016 o IVC iniciou participação efetiva no GTEA R06 que teve sua primeira 
reunião de trabalho no município de Massaranduba; 
√ No período de 11 a 12 de agosto de 2016 o IVC participa com 5 associados (Tatiana Montero, João 
Carlos Farias, Altamir Andrade, Mauro Ronchi e Adilson Lopes da Silva) do Curso de Formação de 
Educadores Ambientais promovido pelo Governo do Estado de Santa Catarina, através da SEDES 
(Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável); 
√ Em 08 de agosto de 2016 o IVC elege a diretoria para a gestão 2016/2018 com a primeira mulher a 
presidir a Oscip, Engenheira Ambiental Tatiana Valencia Montero e conquista a UPE (Utilidade Pública 
Estadual) com a Lei 16.990; 
√ Entrega do Projeto Escola Sustentável na ADR Joinville para a Secretária Simone Schramm em 
cinco de julho de 2016 e protocolo de cópia do mesmo para encaminhamento à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina; 
√ Semana de exposição fotográfica do IVC de 30 de maio a 03 de junho de 2016, exibição de filmes 
do IVC e palestra no CEI Alegria de Viver, bairro Itaum, no dia 03 de junho; 
√ Em 20 de maio de 2016, diretores do IVC promoveram debate de educação e conscientização 
ambiental com alunos, professores e pais do CEI Abdon da Silveira, Bairro Paranaguamirim, em 
Joinville, SC, após exibição dos filmes “Cachoeira, o rio que teima pela vida” e “O marinheiro do rio 
Cachoeira”. Durante toda a semana o IVC também deixou nos corredores da escola as exposições 
fotográficas “Cachoeira, um rio em transformação” e “Cachoeira, o rio que teima pela vida”. Promoveu 
um segundo encontro de educação e conscientização ambiental às margens do Rio Cachoeira com 
alunos, pais e professores desta escola, com a participação especial do marinheiro aposentado 
Adilson Lopes da Silva, vice-presidente do IVC; 
√ Em 29 de abril de 2016, diretores do IVC promoveram debate de educação e conscientização 
ambiental com alunos, professores e pais do CEI Sol Nascente, no bairro Itaum, em Joinville, SC, 
após exibição dos filmes “Cachoeira, o rio que teima pela vida” e “O marinheiro do rio Cachoeira”. 
Durante toda a semana o IVC também deixou nos corredores da escola as exposições fotográficas 
“Cachoeira, um rio em transformação” e “Cachoeira, o rio que teima pela vida”; 
√ Em 20 de abril de 2016 o IVC promove o primeiro encontro de educação e conscientização 
ambiental às margens do Rio Cachoeira com alunos e professores da Escola Municipal Prefeito 
Joaquim Félix Moreira, do bairro Paranaguamirim, Joinville, SC, com a participação especial do 
marinheiro aposentado Adilson Lopes da Silva, vice-presidente do IVC. Durante toda a semana o IVC 
também deixou nos corredores da escola as exposições fotográficas “Cachoeira, um rio em 
transformação” e “Cachoeira, o rio que teima pela vida” e promoveu um encontro com pais, 
professores e diretores do IVC na escola; 
√ Em 05 de abril de 2016 o IVC entra com pedido de Utilidade Pública Estadual (UPE) através do PL 
00861/2016 na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc); 
√ Em 16 de março de 2016 O IVC - Instituto Viva a Cidade foi a primeira Oscip em Joinville a se 
adequar às exigências do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) 
decretado pelo Governo Federal em dezembro de 2015, e conquista o CRC - Registro Cadastral de 
Empresas Fornecedoras do Município de Joinville, com o certificado número 933/2016; 
√ Em março de 2016 reuniu-se com equipe da gerência de planejamento e educação ambiental da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SEDES), em Florianópolis, SC, 
para formalizar parceria em projetos de educação e conscientização ambiental; 
√ Em dezembro de 2015 o IVC conquista a UPM (Utilidade Pública Municipal) através da Lei 8.119; 
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√ Em outubro de 2015 o IVC participou da audiência pública na Prefeitura de Joinville, integrando o 
grupo que definiu políticas públicas para os planos cicloviário e de caminhabilidade do IPPUJ; 
√ Em setembro de 2015 o IVC participou com delegados na IV Conferência Municipal do Meio 
Ambiente de Joinville. Esta participação teve destaque especial com a presença do Vice-Presidente da 
OSCIP, o marinheiro aposentado Adilson Lopes da Silva, principal protagonista do documentário “O 
marinheiro do rio Cachoeira”, pois a obra fez a abertura do evento para uma plateia de 
aproximadamente 150 pessoas no auditório da ACIJ; 
√ No dia 29 de junho, Dia do Pescador, em 2015, o IVC participa e apoia a festa de lançamento do 
documentário “O Marinheiro do Rio Cachoeira” e concede o primeiro título de Associado Honorário ao 
marinheiro aposentado e ambientalista Adilson Lopes da Silva; 
√ Nos meses de maio e junho de 2015 o IVC apoia o COL (Clube de Oratória e Liderança) na 
produção do documentário “O Marinheiro do Rio Cachoeira”; 
√ Em 23 de abril de 2015 o IVC protocolou denúncia na Superintendência do Iphan e na FCJ 
(Fundação Cultural de Joinville) sobre o que considera crime contra o patrimônio histórico, a 
derrubada pela própria Prefeitura de Joinville, de ruínas da época que o rio Cachoeira era navegável; 
√ Em março de 2015 o IVC apoiou a SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) participando em três dias 
de atividades comemorativas ao Dia Mundial da Água, cedendo inclusive seu acervo fotográfico para a 
exposição “Percurso Cachoeira”; 
√ Em 17 de outubro de 2014 o IVC entrega dossiê com diversos documentos que confirmam a prática 
do que pode ser um dos maiores crimes ambientais contra a humanidade no hemisfério sul acerca do 
reuso dos rejeitos industriais da Tupy Fundições S.A. em obras públicas na região de Joinville; 
√ Em 05 de agosto de 2014 o IVC faz denúncia à CGU (Controladoria Geral da União) com cópia para 
o Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Turismo; Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Sustentável de Santa Catarina; Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina; Prefeitura 
de Balneário Barra do Sul e Prefeitura de Araquari sobre usso de recursos públicos federais em obras 
denunciadas no MPF e MPE sob suspeita de superfaturamento e crime ambiental; 
√ Em 30 de junho de 2014 o IVC faz denúncia ao MPF (PRM-JOI-SC-00003957/2014) contra a 
Prefeitura de Araquari acerca do edital 36/2014 também por suspeita de superfaturamento, mas 
principalmente por exigir que seja usado rejeito industrial da Tupy Fundições S.A; 
√ Em 30 de junho de 2014 o IVC faz denúncia ao MPE de Araquari contra a Prefeitura de Araquari 
acerca do edital 36/2014 também por suspeita de superfaturamento, mas principalmente por exigir que 
seja usado rejeito industrial da Tupy Fundições S.A; 
√ Em 15 de maio de 2014, o IVC faz nova denúncia complementar (PRM-JOI-SC-00002556/2014) 
contra a Prefeitura de Balneário Barra do Sul; 
√ Em 09 de maio de 2014 o IVC protocolou denúncia no MPF (PRM-JOI-SC-00002443/2014) contra a 
Prefeitura de Balneário Barra do Sul acerca de edital (01/2014) sob suspeita de superfaturamento e 
direcionamento empresa joinvilense, mas principalmente por exigir que seja usado rejeito industrial da 
Tupy Fundições S.A; 
√ Em 2013 o IVC foi eleito, através do seu presidente João Carlos farias, delegado da sociedade civil 
na etapa estadual da Conferência do Meio Ambiente; 
√ Também em 2013 sua diretoria reuniu-se com os prefeitos e presidentes das Câmaras de 
Vereadores, ou seus representantes, , documento com posicionamentos da entidade, nos municípios 
de Joinville, Garuva, Araquari e São Francisco do Sul; 
√ Em fevereiro de 2013 o IVC muda de nome, de Instituto Viva o Cachoeira para Instituto Viva a 
Cidade; 
√ Em 2013 foi parceiro do COL na realização do projeto “Se ligue no esgoto” para a Cia Águas de 
Joinville; 
√ Desde sua fundação já realizou mais de 100 palestras, exposições e eventos atingindo um público 
de aproximadamente dez mil participantes; 
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√ Em 2012 apoiou a produção do documentário “O rio que teima pela vida” que foi produzido pelo COL 
(Clube de Oratória e Liderança) de Joinville, em parceria com a Fundema, também patrocinado com 
recursos públicos conquistas através de Edital de Chamada Pública do FMMA; 
√ Também em 2012 o IVC implantou na Extensão da Escola Municipal Rural Hermann Muller, no 
Distrito de Pirabeiraba, o projeto Eco-Escola instalando sistema de captação, tratamento, reservação e 
aproveitamento de água de chuva, além de composteira que transforma todo o lixo orgânico gerado 
nas escolas em adubo orgânico que é aproveitado nas hortas e jardins cumprindo projeto de parceria 
entre a OSCIP, a escola e a Fundema, também através da conquista de recursos públicos oriundos 
através de Edital de Chamada Pública do FMMA (Fundo Municipal de Meio Ambiente) da Fundema 
(Fundação Municipal de Meio Ambiente) de Joinville; 
√ Em 2012 o IVC implantou no CEI Fátima sistema de aproveitamento de água de chuva cumprindo 
projeto de parceria entre a OSCIP, o CEI (Centro de Educação Infantil) e a Fundema, através da 
conquista de recursos públicos oriundos através de Edital de Chamada Pública do FMMA (Fundo 
Municipal de Meio Ambiente) da Fundema; 
√ Em fevereiro de 2012 conquistou do Governo Federal o Certificado de Oscip (Organização Social 
Civil de Interesse Público); 
√ Em julho de 2011, por iniciativa do vereador Joaquim Alves dos Santos (PSDB) o IVC foi 
homenageado pela Moção 393/2011 por suas atividades em defesa do Rio Cachoeira; 
√ Em 2010 o IVC promoveu uma audiência pública regional em parceria com a Câmara de Vereadores 
de Araquari para debater a Reabertura do Canal do Linguado. Evento esse que contou com a 
participação de representantes políticos de todos os municípios envolvidos no ecossistema da Baía e 
que culminou em documento unânime para a reabertura; 
√ Em parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina montou a exposição fotográfica 
“Cachoeira – Um rio em transformação” que foi exibida em diversos ambientes públicos como escolas, 
Mercado Municipal, Câmara de Vereadores de Joinville, SDR Joinville e também privados, a exemplo 
dos espaços públicos do Shopping Mueller,  Clube de Oratória e Liderança etc; 
√ O IVC tem atuado como apoiador dos órgãos de fiscalização ambiental promovendo denúncias e 
flagrantes de crimes ambientais contra o rio Cachoeira tendo sido a OSCIP responsável pelo flagrante 
contra a centenária indústria têxtil Cia Fabril Lepper em 2010; 
√ Também em 2010, o IVC, a pedido da GEREI Joinville, realizou seminário para professores da rede 
estadual de ensino para o fomento da educação ambiental. Mais de uma dezena de professores 
recebeu treinamento e qualificação para a realização de atividades nas suas escolas envolvendo 
centenas de alunos que também receberam as duas exposições fotográficas da OSCIP e palestras de 
vários sócios; 
√ O IVC foi parceiro da Escola Municipal Professor Saul Santana de Oliveira que disputou o Prêmio 
Embraco de Ecologia em 2010 sendo vencedora e que contou com a presença de ambientalistas da 
OSCIP na realização de palestras e oficinas na Semana de Meio Ambiente da escola em 2011; 
√ Quando completou três anos de fundação foi parceiro na realização de exposição e palestra para 
acadêmicos, professores e coordenadores de curso na ACE/FGG (Associação Catarinense de 
Ensino/Faculdade Guilherme Guimbala) no lançamento do projeto “Direito FGG/ACE e Consciência 
Ambiental”; 
√ Em 2008  e 2012 apoiou e participou como expositora da 1a e 4a Mostra de Educação Ambiental, 
respectivamente, realizadas pela Prefeitura Municipal de Joinville através da Fundema (Fundação 
Municipal de Meio Ambiente) de Joinville. 
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 Assim, elencamos temas que têm prioridade de ações imediatas e futuras da 
nossa Oscip ambientalista: 
 
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 
 
 Diante dessas atividades e dos objetivos da entidade, o IVC quer saber dos 
candidatos seus posicionamentos sobre os seguintes temas: 
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: 
 
 Aguardamos suas respostas, com urgência, para que possamos dar ampla divulgação 
na mídia, entre os associados, simpatizantes e parceiros do IVC, a partir do dia 17 de outubro 
ou em data anterior, quando recebidas suas respostas. 
  

Saudações, 
 

A Diretoria 
Gestão 2016/2018 

Tatiana Valencia Montero 
Presidenta/Engenheira Ambiental 

 


