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Aos treze dias do mês de dezembro 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: √ Assinatura da "Carta de Intenções" entre IVC & Univille; 
Avaliação da participação do IVC na Semana Lixo Zero; Avaliação do 
resultado da mobilização do IVC sobre o Corredor Ecológico do Bugio Ruivo; 
Denúncia do IVC no MPF sobre inadequação ambiental da obra de 
duplicação da Av. Santos Dumont; Participação do GTEA RH06 em Jaraguá 
do Sul em 22 de novembro; Impresso institucional do IVC; Participação do 
IVC no encontro "Babitonga Ativa"; Reunião na ASEMA no Porto de São 
Francisco do Sul; Parceria do IVC com Univille, CCJ e SEMA para a criação 
da ARIE do Morro Atiradores; Curso de Formação de Defensores e 
Educadores Ambientais; Inclusão do IVC no CNEA; Palavra livre; 
Encerramento. Aberta a assembleia a presidenta fez a leitura de email da 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários com o seguinte teor: “Em 
função de diversos compromissos na agenda do professor Claiton e, faltando 
praticamente uma semana para o início do recesso na Univille, não temos 
como agendar a referida reunião ainda esse ano. Agendaremos no início do 
próximo ano quando poderemos apresentar e assinar a Carta de Intenções. 
Atenciosamente. Ana Beatriz Arins do Nascimento”. Tatiana comentou sobre 
a participação do IVC na Semana Lixo Zero e o destaque para a exposição 
fotográfica e o quanto as peças chamam atenção do público. Sugeriu que 
numa próxima participação o IVC se organize com antecedência. Em seguida 
a presidenta apresentou o documento denúncia feita pelo IVC no Ministério 
Público Federal (MPF) PRM-JOI-SC-00007635/2016 sobre a inadequação 
ambiental da duplicação da Avenida Santos Dumont que não prevê 
instalação de passa-fauna como havia sido debatido na assembleia anterior, 
estamos esperando desdobramentos. Sobre o impresso institucional a 
presidenta informou que deve estar com ele pronto no início do próximo ano. 
Anunciou o cadastro do IVC no Movimento Nacional Nós Podemos e que no 
próximo ano terá desdobramentos.  Altamir Andrade comentou sobre a 
participação do IVC nas reuniões do Babitonga Ativa. O conselheiro João 
Carlos Farias relatou a participação do IVC na reunião do GTEA-RH06 em 
Jaraguá do Sul, na sede da SAMAE. Explicou que fizemos a apresentação 
oficial ao GTEA do projeto “Escola Sustentável” para a chancela do grupo ao 
Governo do Estado de Santa Catarina. Detalhou a apresentação que suscitou 
debate e foi aprovada por unanimidade. Informou que o IVC faz parte do 
colegiado do GTEA. Farias comentou que como desdobramentos o Dr. Água 
já está em negociação com a Amvali. Altamir Andrade comentou sua 



participação em evento na Univille que apresentou os resultados da pesquisa 
na TUrMA (Trilha Urbana da Mata Atlântica) e que ao término da 
apresentação feita pelos pesquisadores falou em nome do IVC reafirmando 
que a Oscip quer usar esse documento como base científica para iniciar uma 
mobilização para criação de uma Unidade de Conservação (UC) no Morro 
Atiradores, o que foi comemorado pelos pesquisadores, plateia e 
representantes da Univille, CCJ e SEMA que estavam no evento. Aproveitou 
para informar que no dia primeiro de dezembro a TUrMA foi alvo de 
desmatamento já denunciada pelo IVC e que resultou na comprovação pela 
SEMA de crime ambiental, autuação, aplicação de multa e embargo da obra 
que seria um loteamento. Andrade informou ainda que na próxima semana, a 
útlima edição deste ano do JOV (Jornal O Vizinho) o assunto será a principal 
reportagem de capa. Altamir Andrade informou também que já está 
formatando o curso para formação de Defensores e Educadores Ambientais 
para lançamento no próximo ano. O conselheiro João Carlos Farias informou 
que o IVC agora é integrante do Cadastro Nacional de Entidades 
Ambientalistas (CNEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o que coloca 
a nossa Oscip como uma das seiscentos e sessenta e cinco entidades para 
referência nacional. O CNEA é acessado por inúmeros organismos 
governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, que 
servem-se das informações disponibilizadas para o estabelecimento de 
parcerias, habilitação em projetos, convênios e divulgações em geral. Esta é 
uma das mais importantes conquistas institucionais do IVC. Na palavra livre a 
presidenta leu o ofício enviado pelo Ministério Público de Santa Catarina, da 
Promotoria de Justiça da Comarca de Araquari, sobre a Notícia de Fato 
01.2016.00020328-6 sobre pedido do IVC para investigação de possíveis 
irregularidades no processo licitatório do Edital de Concorrência Pública 
36/2014, além de possíveis danos ambientais pela utilização de material que 
pode acarretar contaminação do solo e do meio ambiente. O MP/SC informa 
que “embora os fatos descritos sejam graves” foi remetida ao Ministério 
Público Federal para que adote as medidas que entender cabíveis. A mais 
recente informação é de que a obra está parada por confirmação do MPF de 
crime ambiental. Também recebemos ofício do MP/SC da Promotoria de 
Justiça de Joinville/Curadoria do Meio Ambiente da Notificação 
0216/2016/14PJ/LOI que resultou no Inquérito Civil 06.2016.00000267-1, a 
respeito da denúncia do IVC sobre a destruição das ruínas do Porto do 
Mercado Público por empreiteira contratada e autorizada pela Prefeitura de 
Joinville. Optou o MP/SC pelo arquivamento do Inquérito considerando que a 
Prefeitura, através da Fundação Cultural de Joinville, paralisou a obra e 
iniciou procedimento de inventariação. Tatiana lembrou que o sítio do IVC 
tem todas as informações do projeto “Escola Sustentável” em vários links e 
pede que divulguemos o máximo possível no meio empresarial. Altamir 
Andrade informou que a Ipê Produções está elaborando um projeto para a 
produção de um documentário sobre o projeto de leitura com remissão de 
penas nos presídios de Joinville. Propõe que o projeto seja via IVC para 
disputar edital do SIMDEC que está aberto até fevereiro. Aprovado por 
unanimidade. Mauro Ronchi participou na FIESC no Prêmio Fritz Müller, 
representando o IVC. João Carlos Farias informou que o Dr. Água foi 
procurado pelo Hotel Slaviero de Palhoça para implantação de redutores de 
água que resultou em 200 peças instaladas e em breve a doação de 



duzentos reais para o IVC nesta parceria de certificação. O associado Adilson 
Lopes da Silva destacou a importância do que os associados do IVC fazem e 
agradeceu de novo por poder participar. Gabriela Klein veio a convite do 
Julium Schramm para se colocar a diposicão do IVC para incluir um módulo 
de permacultura no curso de formação de Defensores e Educadores 
Ambientais. Tatiana deu as boas vindas à Gabriela e incentivou que o tema 
seja incluído no curso e pediu para Gabriela formar a comissão de 
formatação do curso. Farias justificou ausência dos associados da Rastro por 
estarem fora de Joinville. Gabriela informou que coordena o programa 
Sustentabilidade em Pauta na Rádio Joinville Cultural e coloca à disposição 
para divulgar projetos do IVC. Altamir sugeriu que a primeira reunião do ano 
que vem termine com uma confraternização o que foi aprovado por 
unanimidade. 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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