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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

11/02/2015
Diretoria de Turismo – São Bento do Sul
Pauta:

Presentes:

Assuntos
Debatidos

1. Aprovação do Relatório de Atividades desenvolvidas pela Empresa ASBCICLO Associação são Bentense de Ciclomontanhismo no Gerenciamento, Capacitação e
Manutenção do roteiro.
2. Aprovação do calendário de reuniões e planejamento de atividades
3. Situação dos repasses das prefeituras ao Programa
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
Ernesto Larsen – Sec. Turismo CA – ernesto@campoalegre.sc.gov.br
Valeria A. de Oliveira – Resp. Tursimo Corupá – turismo@corupa.sc.gov.br
Chales Moesch – Resp. Esporte Corupá – cmoesch@ibest.com.br
Malis M. Liebl Keil – UNC – malis@unc.br
Mauro Fernandes Bácsfalusi CIQ mauro@quiriri.com.br
Leoni Fuerst – CIQ leoni@quiriri.com.br
[Leoni] abre os trabalhos com boas vindas e relata questionamentos efetuados pelos prefeitos na última
Assembleia Geral acerca dos valores e trabalhos desenvolvidos na manutenção do Roteiro e seu prosseguimento.
Leoni relatou que evidenciou na ocasião que os valores praticados no contrato derivam de processo licitatório e
que o Projeto Básico que fundamentou a contratação traz uma lista de atividades a serem cumpridas que são
acompanhadas por um responsável pelo contrato, no caso o diretor de turismo de SBS Rafael. Cabe a ele o
acompanhamento formal do processo e a autorização dos pagamentos. Relatou também que o Projeto básico é
resultado de um processo bem delineado de necessidades e que existe um repasse gradativo de atribuições de
forma a fortalecer a empresa e minimizar os custos públicos na respectiva manutenção, como por exemplo na
comercialização de espaços publicitário nas mídias sociais do Circuito. Reforçou que cada ação deve estar
aprovada e devidamente legitimada pela Comissão Executiva do Programa.
[Rafael] relatou que foi chamado pelo Prefeito de SBS para prestar informações e verificou que o mesmo estava
pouco informado sobre o processo e resultados. Disse estar muito chateado com a insinuação de que não há um
acompanhamento profissional do contrato e que sente-se aliviado pelo fato de ter proposto anteriormente que os
relatórios sejam recebidos durante a reunião da comissão executiva de forma a dar transparência e unificar a
informação do grupo. Citou a ata anterior e reforçou a importância da ação dos setores de turismo dos
municípios no acompanhamento local pois sua atribuição é de acompanhamento das atividades do contrato não
sendo humanamente possível acompanhar demais desafios e problemas que por ventura acontecem em todo o
território. Disse entender que nesse modelo o processo será muito mais eficaz.
[Ernesto] salientou desconhecer o descontentamento do Prefeito Rubens sobre o trabalho reforçando que em
sua opinião esse é um dos Programas mais importantes para projeção dos municípios e para Campo Alegre.
Disse que o evento realizado “Pedal em Campo Alegre” reuniu mais de 100 ciclistas em uma manhã de inverno
com geada fria e que é constantemente procurado para repassar informações sobre o nosso modelo. Disse que
recentemente em reportagem televisionada sobre os Campos do Quiriri motivou a rede de TV a fazer matéria
sobre o circuito e que o mesmo deve acontecer brevemente. Mostrou-se defensor do programa junto ao
executivo municipal salientando que os cortes de investimento em momentos de crise quase sempre acontecem
nas áreas consideradas não prioritárias pelos governos locais e em função da crise pela qual passam nossos
municípios isso possa justificar o comportamento.
[Leoni] apresenta e dá boas vindas a Malis explicando que a mesma é doutoranda e desenvolve seu trabalho de
tese voltado à metodologias participativas. Dessa forma, ela foi convidada a acompanhar a rotina estabelecida e
praticada no CIQ de forma, também, a contribuir com seu olhar capacitado com a lapidação de nosso processo.
[Malis] agradece o espaço dizendo que está participando “como observadora” nesse primeiro momento mas que
em função de sua notoriedade o CIQ é um importante fórum para aplicação e calibração do modelo que vem
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sendo proposto por ela. Agradece ao grupo e a oportunidade.
[Leoni] solicita que Cleiton apresente o relatório que foi aprovado por todos. A discussão culmina em um
cronograma de capacitação de equipes locais de turismo, um cronograma de eventos e na aprovação de um
sistema de sinalização complementar de placas para minimizar o efeito negativo e dificuldades advindas do
vandalismo de placas que precisam ser repostas e que aguardam confecção.
[Mauro] informa que o patrocinador das placas já encaminhou-as para arte final e brevemente estarão à
disposição da equipe.
[Rafael] evidencia que isso é importante porque a ASBCiclo está sendo cobrada por algo que não lhe compete
fragilizando sua imagem.
[Herbert] comenta que um dos maiores problemas relatados é de alimentação nos finais de semana. Cleiton
salientou que o grupo vem conversando com estabelecimentos que apesar de estarem fora do roteiro podem e
querem contribuir nesse sentido, faltando, apenas, uma sinalização adicional de referencia. Comentou também,
que o grupo está trabalhando na atualização de imagens das mídias sociais e solicitou aos membros que
encaminhem imagens de seus municípios para o trabalho para posterior aprovação.
[Leoni] solicita que o Plano de Resgate a ser entregue aos bombeiros e a arte final da Placa indicativa de “Ponto
de Carimbo” e de “empreendimento Amigo do Cicloturismo” seja trazido para aprovação da Comissão conforme
decidido em reuniões anteriores.
[Herbert] comenta que as senhas nas placas (a serem utilizados caso o ponto de carimbo esteja fechado) já foram
instaladas.

Decisões
Tomadas









Imagens do

[CIQ] Acompanhar e mobilizar a confecção das placas para reposição junto aos patrocinadores;
[ASBCiclo] organizará cronograma de capacitação das equipes de atendimento municipais e
encaminhará por e-mail;
[ASBCiclo] organizará agenda de eventos do Circuito previstos para 2015 e demais eventos (de
competição) promovidas pela Associação por e-mail e encaminhará por e-mail;
[ASBCiclo] criará arte de placa indicativa de ponto de carimbo e de empreendimento Amigo do
cicloturista para orçamento;
[ASBCiclo] comporá um plano de resgate e encaminhará para aprovação;
[Representantes de SBS e RN] auxiliarão na cobrança dos repasses contratuais. Campo Alegre
e Corupá encontram-se em dia com os repasses.
[CIQ] encaminhará por e-mail calendário de reuniões mensais da Comissão
representantes de RN sobre motivos da não frequência nos últimos encontros;

Não foram realizadas imagens.
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