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Ata da Reunião da Comissão Executiva do Programa Circuito das
Araucarias de Cicloturismo
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul

17/11/2014
Diretoria de Turismo – São Bento do Sul
Pauta:

Presentes:

1. Apresentação/Relato das atividades da Empresa ASBCICLO - Associação São
Bentense de Ciclomontanhismo para Gerenciamento, Capacitação e Manutenção
do roteiro.
2. Discussão/aprovação do cálculo para reajuste do Primeiro Termo Aditivo ao contrato
de Prestação de serviço 010/14
3. Situação dos repasses das prefeituras consorciadas ao Programa.
4. Assuntos gerais
Rafael Muehlbauer – Chefe de Turismo da Prefeitura de SBS – rafael_turismo@saobentodosul.sc.gov.br
Cleiton M. Dias - ASBCiclo – cleiton@engetronic.sc.com.br
Herberth Rafael Sprotte - ASBCiclo – asbciclo@gmail.com
Valeria A. de Oliveira – Resp. Tursimo Corupá – turismo@corupa.sc.gov.br
Chales Moesch – Resp. Esporte Corupá – cmoesch@ibest.com.br
Mauro Fernandes Bácsfalusi CIQ mauro@quiriri.com.br
Leoni Fuerst – CIQ leoni@quiriri.com.br

Ítem n. 1:

Apresentação/Relato das atividades da Empresa ASBCICLO - Associação são Bentense de
Ciclomontanhismo para Gerenciamento, Capacitação e Manutenção do roteiro.

Assuntos

[Leoni] abre os trabalhos com boas vindas evidenciando a necessidade de unificação de procedimentos em alguns
itens de rotina do programa. Sentiu a ausência não justificada de representantes de CA e RN e ressaltou a
importância da representação. Aproveitou para expor a proposta de abertura da representação na Comissão de
representantes do Conselho da Sociedade do Quiriri visando integração sistêmica das comissões do CIQ, o que
foi aprovado por todos.
[Cleiton] informou que a ASBCiclo vem se estruturando para melhor atender as demandas sempre dialogando
com os governos locais. Disse que ele (Cleiton) e Herbert estarão à frente dos trabalhos assumindo, inclusive, as
funções de Willian que em função do curso superior e atuais compromissos profissionais está impedido de
dedicar-se integralmente ao Programa. Fez uma explanação das ações desenvolvidas evidenciando o aumento
significativo do número de ciclistas no circuito e suas implicações. Ressaltou o evento realizado em SBS e a
importância das parcerias para a solidificação do mesmo. Comunica que conforme decidido na última reunião a
cartilha foi reeditada citando os locais pontos de carimbo na última página da cartilha visando facilitar a
interpretação do ciclista. Informou que a capacitação dos envolvidos (amigos do cicloturista, proprietários dos
pontos de carimbo, recepcionistas das centrais de informação em cada município etc), é uma das metas do Plano
de terceirização. Lembrou a importância da sinalização dos pontos de carimbo comprometendo-se novamente
com o encaminhamento da arte final para os membros da Comissão.
[Rafael] sugere a comercialização dos espaços de publicidade no site e blog.
[Leoni] lembra que o Plano de terceirização prevê que a empresa assuma gradativamente as funções de
manutenção e que a venda de espaços publicitários pode se dar mediante aprovação da comissão executiva.
[Herbert] comunica a edição de uma camiseta do circuito para ciclistas informando que encaminhará o modelo
para aprovação.
[Mauro] informa que para a reposição das placas vandalizadas foi aprovada a parceria com a empresa Condor
aguardando entrega. Informou que a reedição da cartilha foi executada com recursos próprios do consórcio
mediante utilização de verba de outro programa. Informou que a falta de repasse dos recursos de algumas
prefeituras pode inviabilizar a prestação de serviços no exercício 2015, caso não seja efetuada no tempo hábil.
Solicitou aos representantes municipais que auxiliem no acompanhamento e solicitação dos repasses dentro dos
prazos contratuais.
[Rafael] sugere que as reuniões sejam mensais e sempre anterior à entrega do relatório mensal de atividades da

Debatidos
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ASBCiclo, o que foi aprovado por todos os presentes.

Decisões



Tomadas





Item n.2 e 3:

Assuntos
Debatidos

[ASBCiclo e CIQ] farão a consolidação dos indicadores de trabalho do exercício 2014 para
apresentação em assembleia;
[ASBCiclo] criará arte de placa indicativa de ponto de carimbo e de empreendimento Amigo do
cicloturista;
[ASBciclo] fará arte de camiseta do ciclista e apresentará aos integrantes da comissão para
análise e definição das formas de comercialização;
[CIQ] Atualizará e formalizará a nominata de representação na Comissão Executiva do
Programa abrindo uma cadeira para o conselho da sociedade Civil do CIQ.

Discussão/aprovação do cálculo para reajuste do Primeiro Termo Aditivo ao contrato
de Prestação de serviço 010/14 e
Situação dos repasses das prefeituras consorciadas ao Programa.

[Mauro] relata que a última reunião de Assembleia do CIQ acontecerá em 11/12 e que faz-se
necessária a aprovação do reajuste do Termo Aditivo ao contrato de PS 010/14 com a ASBCiclo.
Ressalta que a previsão é que o mesmo de dê pelo IGPM acumulado no período de janeiro de 2014 a
janeiro de 2015, porém como a assinatura do aditivo deverá ser feita na assembleia do dia 11/12, não
se terá acesso ao índice, sendo proposto que o reajuste leve em consideração o acumulado do IGPM
até 11/2014.
[Herbert e Cleiton] aprovam a proposta de reajuste.
[Mauro] apresenta a atual composição dos repasses nas prefeituras conforme tabela anexa e solicita
empenho dos presentes para que sejam colocados em dia os repasses, sob pena de o Consórcio ter de
rescindir o contrato com a ASBCiclo por insuficiente provisão de fundos.


Decisões
Tomadas

Item n.3:
Assuntos
Debatidos

Decisões
Tomadas
Imagens do

[CIQ] providenciará a assinatura do Termo Aditivo do contrato PS 010/14 nos termos
aprovados.

 Os presentes, em especial os funcionários municipais buscarão seus superiores solicitando
normalização dos repasses e depósito dos valores em atraso.
Assuntos gerais:
Evento de inclusão no Circuito das Araucarias
[Leoni] Propõe um evento de inclusão à cadeirantes no Circuito das Araucarias. Questiona o grupo sobre
possibilidades e desafios para promoção de um dia de inclusão.
[Herbert] sugere Corupá como bom local nesse aspecto ligando a praça central ao seminário onde os
participantes poderiam alimentar-se e descansar.
[Leoni] comenta sobre a possibilidade de integração da proposta a grupos terapêuticos visando um grande dia
de voluntariado pela Paz e sugere ao grupo que esse seja o tema da primeira reunião do ano de 2015, o que foi
aceito por todos.

 [Consórcio] elegerá e convidará potenciais parceiros na promoção do dia da inclusão para a
próxima reunião da Comissão.

Não foram realizados registros fotográficos do encontro.

encontro

Coordenação Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri
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