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Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
Ata da Reunião de Assembleia Geral Ordinária
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
31/03/2017
Sede do CIQ
1.

Apresentação/Discussão de Plano de Ação referente à prestação de assessoria técnica na
orientação e acompanhamento das demandas dos entes consorciados junto ao governo Federal no

Pauta:

âmbito do distrito Federal, na área de captação de recursos federais;
2.

Aprovação de Abertura de Crédito Especial para criação de dotação orçamentária versando
sobre assessoria técnica;

3.

Apresentação de indicadores do Programa Circuito das Araucárias de Cicloturismo que integra
o Programa Quiriri Sustentável contemplado na Frente Estratégica de Gestão Participativa por
Bacia Hidrográfica e Serviços Ambientais;

4.

Apresentação de Plano de Ação referente à licitação compartilhada dos Planos Municipais de
Turismo Integrados;

5.

Prosseguimento das discussões acerca do Sistema Integrado de Municipalização do
Licenciamento Ambiental na região do Quiriri que integra o Programa Quiriri Sustentável
contemplado na Frente Estratégica de Arranjos Produtivos Sustentáveis;

6.

Palavra Livre

7.

Apreciação de Eventuais Moções de Censura.

Horário de Início:

09:30 horas

Horário de Término:

11:30 horas

Presentes:

Magno Bollmann – Prefeito de São Bento do Sul – raquel@tuper.com.br
Rubens Blaszkowski – Prefeito de Campo Alegre – gabinete@campoalegre.sc.gov.br
João Gottardi – Prefeito de Corupá – gabinete@corupá.sc.gov.br
Julio Ronconi – Prefeito de Rio Negrinho – gabinete@rionegrinho.sc.gov.br jcronconi@hotmail.com
Marcelo Hübel – Diretor Dto Meio Ambiente SBS – marcelo-hubel@saobentodosul.sc.gov.br
Joberth Krause – Assessor de Comunicação de SBS – joberth@saobentodosul.sc.gov.br
Alice Drosczaka – Contadora CIQ – alice@saobentodosul.sc.gov.br
Adelino Denk – Secretário Desenv. Econômico e Turismo PMSBS – adelino@saãobentodosul.sc.gov.br
Tiago Martinhuk – Diretor Suprimentos e Patrimônio PMSBS – tiago_martinhuk@saobentodosul.sc.gov.br
Luiza da Silva – Diretora de Turismo – luiza_silva@saobentodosul.sc.gov.br
Herberth Sprotte – ASBCiclo – asbciclo@gmail.com
Cleiton M. Dias – ASBCiclo – contato@circuitodasaraucarias.com.br
Alessandro V. Machado – Chefe de Gabinete RN – alessandro@rionegrinho.sc.gov.br
Leoni Fuerst – Secretária Executiva do CIQ leoni@quiriri.com.br

Ítem 01e 02

1.

Apresentação/Discussão de Plano de Ação referente à prestação de assessoria técnica na
orientação e acompanhamento das demandas dos entes consorciados junto ao governo Federal no
âmbito do distrito Federal, na área de captação de recursos federais;

2.

Aprovação de Abertura de Crédito Especial para criação de dotação orçamentária versando
sobre assessoria técnica;
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Assuntos
Debatidos

Decisões
tomadas

Ítem 04

[Leoni] Agradece a presença de todos e consulta os prefeitos a respeito de uma nova
demanda de gestão associada visando instrumentalizar a área de parcerias para
relacionamento intra institucionais, visando o aprimoramento dos processos de captação
de recursos, bem como aumentar o controle e eficácia no acompanhamento dos
processos das prefeituras, no âmbito do Distrito Federal, junto aos órgãos governamentais
federais, Organismos Internacionais e embaixadas.
[Prefeito Magno] faz referência a grande importância no acompanhamento de
oportunidades asseverando que, além deste trabalho, o contato político é fundamental
para o êxito na atração de recursos.
[Prefeito Julio] explica que os recursos podem dividir-se em duas categorias: os recuros
parlamentares e os de editais governamentais e afins. Dessa forma, faz-se necessária a
representação do município pois é muito difícil o acompanhamento de oportunidades
que muitas vezes acabam sendo perdidas. Lembrou, também, a importância de
materialidade nos projetos.
[Leoni] comunica que para viabilizar os encaminhamentos necessários à contratação de
tais serviços, é necessária a definição de quantos municípios participarão do processo e os
critérios de rateio dos custos.
[Prefeito Rubens] sugere que mantido o modelo “per capita” como nos demais contratos
do CIQ e é reiterado pelos demais.
[Leoni] Submete a apreciação e aprovação a abertura de crédito especial no orçamento
vigente, visando contratação da supracitada assessoria técnica o que é aprovado por
todos.
[CIQ] Conduzir abertura de crédito especial no orçamento vigente por meio de Resolução;
[CIQ] Designar, por meio de Resolução, a Comissão de Licitação do departamento de suprimentos
da Prefeitura de São Bento do Sul para conduzir o processo licitatório em nome do CIQ;
[CIQ] Promover encaminhamentos para processo licitatório visando contratação de empresa para
realizar os serviços de assessoria técnica na orientação e acompanhamento das demandas dos
municípios junto ao Governo Federal, na área de captação de recursos federais, com o objetivo de
proporcionar melhorias nos serviços públicos municipais.

Apresentação de Plano de Ação referente à licitação compartilhada dos Planos Municipais de Turismo
Integrados
[Leoni] comunica que a Comissão Executiva do circuito das Aracucárias de Cicloturismo
teve seu alcance e formatação modificados em função de mais demandas apresentadas
pelos municípios visando a regionalização do turismo. Um dos objetos em discussão é o
Plano de Turismo. Passa a palavra a Luiza para apresentar as propostas levantadas e
demais considerações.
[Luiza] reforça a importância da existência de um Plano Municipal de Turismo e comunica
que foram investigadas três possibilidades de elaboração do mesmo, a saber: Senac, Le
Padron e Sebrae. Evidencia que em termos de valores, a proposta mais interessante vem
do Sebrae anunciando que o município de SBS acordou parceria com a ACISBS para
realização do trabalho. Anuncia que o Sebrae estipulou a data de 31/03/17 como prazo
para a proposta apresentada. Informa que tecnicamente não é a melhor proposta não
sendo acolhida por uninamidade pela Comissão que é técnica.
[Prefeito Rubens]comunica que, independente do prazo, não decidirá pelo Sebrae no
momento, estando propenso a proposta da Le Padron que atende melhor as
especificações técnicas necessárias a Campo Alegre, dependendo, apenas de
confirmações de algumas parcerias para ser desencadeada. Caso não se concretize,
voltará a avaliar.
[Prefeito João] anuncia que embora propenso a proposta Sebrae, decidirá posteriormente
visando busca de parcerias para tal.
[Prefeito Julio] comunica que analisará as três propostas antes de decidir
[Leoni] informa que a proposta Sebrae não é completa, deixando a minuta do Plano e seu
acompanhamento não contemplados, por exemplo. Assevera que os municípios estão
interligados e são fortementes interdependentes nas questões relacionadas ao turismo.
Lembra que, independentemente da escolha a ser feita para elaboração dos Planos
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Municipais, a regionalização deve estar contemplada nos mesmos sob pena de não serem
eficazes. Informa que o ideal seria a licitação compartilhada pelo CIQ, otimizando
processos e diminuindo custos, mas em função da escolha antecipada de SBS, cada
município terá que definir sua escolha e contratar individualmente.
[Luiza] Dará retorno ao representante do Sebrae acerca das definições da reunião.

Ítem 05

Prosseguimento das discussões acerca do Sistema Integrado de Municipalização do Licenciamento
Ambiental na região do Quiriri que integra o Programa Quiriri Sustentável contemplado na Frente
Estratégica de Arranjos Produtivos Sustentáveis.

Assuntos
Debatidos

Decisões
tomadas
Ítem 03

[Leoni] informa que conforme decidido na reunião de 08/02/17 o CIQ depreendeu
esforços para compor um Plano de Trabalho e Termo de Referência para prosseguimento
dos trabalhos de implantação de um sistema integrado de licenciamento ambiental
(SIMLA) nos municípios do Quiriri. Submete a apreciação dos prefeitos, cópia física de
descritivo contemplando objeto, detalhamento e quantitativo de medidas necessárias à
implantação do SIMLA que comporão o Termo de Referência para contratação dos
serviços de advocacia especializada em direito administrativo e ambiental, num total de
500 horas.
[Prefeito Julio] questiona sobre prazo para implantação total dos trabalhos
[Prefeito Magno] conclui que com um grupo local é possível dar mais celeridade ao
processo por ser mais presencial. Lembra, novamente que os municípios tem bons
profissionais que podem somar esforços na construção coletiva do processo.
[Leoni] questiona os prefeitos sobre a composição oficial de Comissão Executiva
envolvendo além dos agentes públicos, as ACI´s e setores interessados (nos moldes da
Comissão Executiva do primeiro período). Os prefeitos aprovam.
[Leoni] Lembra que os encaminhamentos relativos ao processo licitatório demandam
definições acerca do número de municípios de participarão do Programa e da definição
dos critérios de rateio de custos da contratação dos serviços supracitados.
[Marcelo] evidencia a importância do caminho preparatório para o licenciamento, sob
pena de inviabilização de todo o esforço. Lembra que o licenciamento ambiental não é
um ato meramente cartorário. Cita as Resoluções Consema como norteadoras e
evidencia alguns desafios que terão que ser enfrentados. Comunica que o Consórcio
Público Intermunicipal Multifinalitário Meio Oeste (CPIMMOC) disponibilizou-se para
apresentação da experiência em data a ser agendada. Lembrou que a visita marcada a
Joaçaba acabou cancelada em função de questionamentos que vem sendo feitos ao
modelo na região, levando tal iniciativa a paralisar a emissão de licenças.
[Leoni] comunica que está conciliando agendas junto aos gabinetes e sugere que, além
da troca de experiências com o CPIMMOC, sejam avalizadas as definições acerca do
número de municípios de participarão do Programa e da definição dos critérios de rateio
de custos da contratação dos serviços supracitados visando deflagrar processo licitatório.
[CIQ] Agendar Reunião de Assembleia para segunda semana de abril visando troca de experiências
com o CPIMMOC e definições acerca do número de municípios de participarão do SIMLA, bem
como, a definição dos critérios de rateio de custos da contratação dos serviços advocacia
especializada em direito administrativo e ambiental, num total de 500 horas, conforme termo de
referência, visando deflagrar processo licitatório.

Apresentação de indicadores do Programa Circuito das Araucárias de Cicloturismo que integra o
Programa Quiriri Sustentável contemplado na Frente Estratégica de Gestão Participativa por Bacia
Hidrográfica e Serviços Ambientais;
[Leoni] apresenta Cleiton e Herberth, e lembra que o Consórcio Quiriri através da CECAC, trabalhou
na elaboração, implantação e lançamento do circuito que conta hoje com um site exclusivo,
material promocional, cartilhas, flyers, carimbos e certificados distribuídos nos setores de cada
município integrante. A mudança de governos fez com que as pessoas envolvidas na rotina
executiva mudassem, tendo como consequências, alguns descompassos no procedimento que
precisavam ser readequados, como o vandalismo nas placas e as dificuldades das Prefeituras na
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manutenção das mesmas, assim como, a capacitação das pessoas envolvidas. Por sugestão da
Comissão Executiva do Programa desencadeou-se um processo de construção e autorização da
terceirização dos serviços de manutenção do circuito visando sanar as dificuldades e desajustes de
procedimento de atendimento que decorrem, principalmente, da necessidade de tratamento único
e profissional para a questão, vencendo as limitações de cada prefeitura no trabalho pontual que
acabam comprometendo o circuito como um todo, e, dessa forma, melhorar ainda mais o
atendimento aos cicloturistas. A ASBCiclo, foi vencedora do Processo Licitatório e desenvolve
atividades de gerenciamento, capacitação e manutenção do roteiro Circuito das Araucárias de
Cicloturismo nos municípios de CA,CO, RN e SBS desde então.
[Cleiton] faz a apresentação dos últimos indicadores do Programa, seus desafios e metas futuras.
Comunica que a última capacitação do ano acontecerá em RN no dia 05/04/17 e abre para
questionamentos.

Assuntos
Gerais



Participação da Assembleia do Movimento Nacional pelos ODS – Nós Podemos SC. Os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma agenda para pessoas, prosperidade
e para o planeta, com objetivos a serem alcançados até 2030 reúnem 169 metas e 234
indicadores, que foram pactuados pelos 193 países signatários da ONU, entre eles o Brasil. O
CIQ e suas prefeituras também são signatários. Em nosso Estado, o Movimento Nacional ODS
Nós Podemos Santa Catarina, formado por um grupo de voluntários, está mobilizando
setores públicos, privados e sociedade civil para alcançarem esses objetivos. Hoje são 105
signatários do Movimento em Santa Catarina. Boa parte deles estiveram presentes nesta
quarta-feira (29) na primeira Assembleia Geral de 2017, que foi realizada à partir das 13h no
BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, em Florianópolis. Foram 74
pessoas presentes, entre elas, 59 signatários.



Seguindo os passos da cooperação, a ACIACA foi confirmada como Primeira associação
empresarial do Brasil a aderir ao Pacto Global, em janeiro de 2017.



Em 23/03/17 foi lançada a Feira de Produtos Orgânicos do Quiriri. Na ocasião foi realizado
Cerimonial de entrega dos certificados de Produtores Orgânicos a 41 produtores, sendo 25
definitivos e 16 em processo de conversão de sua produção, pela rede Ecovida.
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Capacitações do Circuito das Araucárias de Cicloturismo



Acolhida na Colônia - Os proprietários rurais que fazem parte atualmente do Turismo Rural na
Agricultura Familiar – TRAF, estão participando da construção de um programa inspirado em
um modelo francês chamado “Acolhida na Colônia”. O objetivo é incrementar as
propriedades rurais para receberem o turismo rural, oferecendo os atrativos de cada
propriedade e proporcionando mais renda aos proprietários. A programação reuniu mais de
trinta proprietários de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre que se encontraram
em São Bento do Sul e seguiram para um roteiro visitando a propriedade de Carlito Scottini,
em Rio Vermelho, Parque das Aves, em Rio Natal, Sítio Ponte de Pedra, na Estrada dona
Francisca, onde todos almoçaram e participaram de uma apresentação da EPAGRI, e
Recanto Buger Strasse, na Estrada dos Bugres. Um GT estuda possibilidade de oficialização
da iniciativa tendo o CIQ como entidade âncora.
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Imagens

Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri

