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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

09/03/2015
Diretoria de Turismo – São Bento do Sul
Pauta:

Presentes:

Assuntos
Debatidos

Decisões
Tomadas

1. Aprovação do Relatório de Atividades desenvolvidas pela Empresa ASBCICLO Associação são Bentense de Ciclomontanhismo no Gerenciamento, Capacitação e
Manutenção do roteiro.
2. Situação dos repasses das prefeituras ao Programa
Rafael Muehlbauer – Chefe de Turismo da Prefeitura de SBS – rafael_turismo@saobentodosul.sc.gov.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
[Leoni] abre os trabalhos com boas vindas e relata que Projeto Básico que fundamentou a terceirização dos
serviços de manutenção do circuito 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, mas, mensalmente, por proposta do próprio Rafael os relatórios são
recebidos durante a reunião da comissão executiva de forma a dar transparência e unificar a informação do
grupo.
[Rafael] Comenta sobre a reportagem veiculada pela RBS TV manifestando preocupação quanto a
personificação do conteúdo. Relata a importância da divulgação adequada evidenciando suas características
intermunicipais e integradas através do CIQ. Mostrou preocupação com o formato da reportagem que mostrou
apenas Rio Negrinho e não citou o contexto de origem. O grupo compartilhou a mesma preocupação.
[Leoni] solicita que Herbert apresente o relatório que foi aprovado por todos. A discussão prossegue com o
cronograma de capacitação de equipes locais de turismo, o 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. Foi discutido e aprovado o formato da placa
indicativa de ponto de carimbo.
[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 e tem funcionado adequadamente.
O grupo manifesta preocupação com as frequentes ausências de Rio Negrinho nas reuniões.






Imagens do

[CIQ] Mobilizará a confecção das placas para reposição junto aos patrocinadores;
[ASBCiclo] organizará cronograma de capacitação das equipes de atendimento municipais e
iniciará a mesma por Corupá;
[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.

Não foram realizadas imagens.
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