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Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
Ata da Reunião de Assembléia Geral do
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
17/12/2014
Gabinete do Prefeito de São Bento do Sul
Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, nas
dependências da Prefeitura Municipal de São bento do Sul – Gabinete do
Prefeito, com a presença de: Alcides Grohskopf – Prefeito de Rio Negrinho
alcidesgrohskopf@gmail.com, Fernando Tureck –Prefeito de São Bento do Sul
celia@saobentodosul.sc.gov.br, Rubens Blaskowski – Prefeito de Campo
Alegre rubens@campoalegre.sc.gov.br, Luis Carlos Tamanini – Prefeito de
Corupá, gabinete@corupa.sc.gov.br, Emerson Hinke – Assessor Jurídico SBS
emerson@saobentodosul.sc.gov.br,
Jamile
Machado
Douat
cult7.consultoria@gmail.com, Juana Dobro – Assessora de Imprensa CA
jornalnoticiasdaserra@gmail.com,
Alice
Drosczaka
–
contadora
alice@saobentdosul.sc.gov.br, Mauro Fernandes Bácsfalusi -Consórcio Quiriri
- mauro@quiriri.com.br Leoni Fuerst - biol. SEPLAN RN/Consórcio Quiriri leoni@quiriri.com.br teve inicio às 09:00 horas a Assembleia al do Consórcio
Intermunicipal Quiriri com a seguinte pauta: Apresentação de proposta
comercial para a elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico
para os municípios que compõem o CIQ por Jamile Machado Douat;
Apresentação do orçamento do CIQ para o ano de 2015; Assinatura do
Contrato de Rateio de Manutenção para 2015; Assinatura do Termo Aditivo ao
Contrato nº 010/2014 para o prosseguimento dos serviços de gerenciamento,
capacitação e manutenção do Circuito das Araucárias de Cicloturismo nos
municípios consorciados, conforme projeto básico do Processo Licitatório nº
001/2013 e do Contrato de Rateio
para a manutenção do Circuito;
Apresentação da situação dos repasses financeiros dos Contratos de Rateio
já firmados; Assuntos gerais; Eventuais moções de censura. Abrindo a
reunião, [Presidente Rubens] agradece a presença de todos e solicita a
inversão de pauta devido a compromissos de agenda que o forçam a retirar-se
da reunião com antecedência. Aponta que o tema de número 01 da pauta
versando sobre a proposta comercial de elaboração de um plano integrado de
desenvolvimento turístico para a região do Consórcio Quiriri exigirá mais
tempo para apresentação e análise e solicita que devido a importância da
aprovação do Orçamento para o próximo exercício e demais
encaminhamentos administrativos seja invertida a pauta de forma a priorizar
tais análises antes de sua retirada. Os demais prefeitos concordam e
argumentam também estarem sofrendo da “síndrome de final de ano” tendo
pouco tempo disponível. Consultam da possibilidade de retomar o tema na
primeira reunião de 2015, transferindo a apresentação da Sra. Jamile
Machado Douat para a próxima reunião. Jamile cordialmente disponibiliza-se.
Fica decidido Incluir o tema “Apresentação de proposta comercial para a
elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico para os
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municípios que compõem o CIQ por Jamile Machado Douat” na pauta da
primeira reunião de 2015. No item dois da pauta Mauro apresenta os números
do orçamento para 2015 aos presentes, sendo complementado pela
explanação da contadora Alice. Rubens questiona sobre os valores serem os
mesmos do orçamento anterior, e Mauro informa que procedeu-se desta
forma pois há inadimplência das prefeituras consorciadas quanto aos
contratos de rateio já firmados, não sendo prudente aumentar o orçamento
diante disto. [Presidente Rubens] questiona aos demais prefeitos sobre a
aceitação dos números e todos concordam que seja aprovado o orçamento
apresentado.

____________________________________________________

Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul

[Presidente Rubens] informa que uma vez aprovado o orçamento, há que se
fazer resolução estimando as despesas e receitas para o ano de 2015 e
também o Contrato de Rateio entre os municípios consorciados. Leoni informa
que os documentos citados já foram confeccionados por Mauro e os entrega
aos prefeitos para que sejam devidamente analisados, e em caso de
concordância, assinados. Ficou decidida a assinatura da Resolução CIQ nº
007/2014 que estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Intermunicipal
Quiriri para o ano de 2015 em R$ 351.761,85 e Assinatura do Contrato de
Rateio nº 009/2014 dos recursos necessários à manutenção das finalidades
do Consórcio no exercício de 2015. Para o 4º item da pauta [Presidente
Rubens] solicita que a Secretária Executiva Leoni explane sobre a situação do
Circuito das Araucárias de Cicloturismo e esta relata que o contrato de
prestação de serviços firmado com a ASBCICLO finda em 02 de janeiro de
2015, e este prevê a assinatura de Termo Aditivo. Mauro informa que já
redigiu o referido Termo Aditivo e o disponibilizou para a apreciação e
assinatura do Presidente, informando que em o reajuste do preço dos serviços
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deveria ser pelo acumulado do INPC do período, mas como a assinatura se
daria nesta assembleia, foi acordado em reunião no dia 17/12/2014 com
representantes da ASBCICLO que seria utilizado o acumulado do INPC de
janeiro a novembro de 2014, perfazendo 5,02, sendo o valor mensal
reajustado para R$ 4.805,32. Mauro informa ainda que para a manutenção do
circuito de Cicloturismo e pagamento dos valores mensais à ASBCICLO, fazse necessária a assinatura de Contrato de Rateio no valor total de R$
57.633,84, que totaliza as doze parcelas mensais de R$ 4.805,32. Leoni
informa que o contrato com a ASBCICLO tem sido cumprido de forma
satisfatória e que há um bom empenho desta associação na manutenção dos
trechos do circuito e na prestação de informações pertinentes na forma de
relatos presenciais e de relatórios impressos por parte da associação.
[Presidente Rubens] questiona aos demais prefeitos sobre o tema, não
havendo manifestações, ficando decidido a assinatura do 1º Termo Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2014 firmado entre o CIQ e a
ASBCICLO e a assinatura do Contrato de Rateio nº 008/2014 entre os
municípios consorciados e o CIQ para a manutenção dos serviços de
gerenciamento, capacitação e manutenção do Roteiro de Cicloturismo
Caminho das Araucárias. Para o item 5º da pauta Mauro apresenta tabela com
os contratos de rateio firmados entre os municípios e detalha os pagamentos
não efetuados, destacando que apenas Campo Alegre estava em dia até o
mês 08/2014 e Corupá em dia com o pagamento do rateio do Cicloturismo,
estando os demais inadimplentes. Explicou, ainda que a manutenção das
atividades do Consórcio esta sendo feita através da transferência de verbas
destinadas a outro programa, o PIA, que deverão ser restituídas à conta de
origem, e que estas verbas estão sendo esgotadas, com risco de que no
próximo ano não haver verba suficiente para manter as atividades do
Consórcio, ensejando no encerramento dos contratos de prestação de serviço
e outros por falta de condições de pagamento. Diz, ainda, temer que no caso
de inadimplência do consórcio com seus prestadores de serviço, com inserção
do seu CNPJ nos órgão de defesa como o SERASA, isto possa de alguma
forma refletir nos prefeitos. Leoni reforça as palavras de Mauro e pede a
colaboração dos prefeitos para que a situação seja normalizada. Reforça que
o Programa PIA, existente no CIQ desde o ano de 2000 está tendo suas
atividades comprometidas tendo, inclusive, cancelado as coletas de água
bruta para monitoramento e análise no ano de 2014.
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Contrato Cicloturismo 002/2011

Campo Alegre – Corupá 6.704,00
- Rio Negrinho
- São Bento do Sul
6.704,00

Campo Alegre
Corupá

7.904,00

Rio Negrinho

22.728,00

São Bento do Sul

42.664,00

7.904,00
?

22.728,00

42.664,00

Contrato de Rateio 003/2012
Descontos

Parc/Mês

Campo Alegre

12.570,00

2.095,00

Corupá

14.820,00

Rio Negrinho

42.615,00

-6.474,00

628,50

São Bento do Sul

79.995,00

-6.670,99

6.661,51

39.969,06

39.969,06

2.309,10

8.165,90

2.470,00

8.380,00
?

4.190,00
14.820,00

3.771,00 ok

Contrato de Rateio 004/2012/p/2013
Descontos

Parc/Mês

Campo Alegre

25.140,00

2.095,00

Corupá

29.640,00

2.470,00

Rio Negrinho
São Bento do Sul

?

12.350,00

85.230,00

-5.908,35

1.194,15

5.970,75 ok

159.990,00

-6.081,20

7.251,30

36.256,50 ok

1º Termo Adit Cont de Rateio 004/2012
A partir de junho/2013

Descontos

Parc/Mês

Campo Alegre

27.709,22

2.309,10

Corupá

32.699,11

2.724,93

Rio Negrinho
São Bento do Sul

16.163,70
?

93.940,22

5.908,35

1.920,00

12.753,97

176.340,45

6.081,20

8.613,84

40.120,20

ok
19.074,51
686,03
OK

Resumo
Campo Alegre faltou repassar R$ 4.190,00 referente ao contrato manutenção
para 2012 e mais R$ 8.165,90 referente ao contrato de manutenção para 2013
= R$12.355,00
Corupá falta repassar R$ 14.820,00 referente ao contrato de manutenção para
2012 e mais R$ 31.424,51 referente ao contrato de manutenção para 2013 =
R$46.244,51
Rio Negrinho falta repassar R$ 22.728,00 referente ao contrato de cicloturismo
de 2011 e mais R$ 686,03 referente ao contrato de manutenção para 2013 =
R$23.414,03
São Bento do Sul faltou o restante do contrato de manutenção para 2012
R$39.969,06
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REPASSES
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14
Rep/Cicloturismo
01/14
02/14
03/14
04/14
05/14
06/14
07/14
08/14
09/14
10/14
11/14
12/14

Campo Alegre
ok
ok
R$ 6.927,30
2.309,10
2.309,10
2.309,10
2.309,10

Corupá

Campo Alegre

Corupá

ok
ok
R$ 1.533,60
ok
384,40
384,40
383,40

Rio Negrinho
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Rio Negrinho
0
R$ 452,08
R$ 452,07
452,07
452,07
452,07
452,07
452,07
452,07
452,07
452,07
452,07

São Bento do Sul
8.613,83
8.613,83
2.564,72
0
0
0
0

São Bento do Sul
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Contrato de Rateio do
Cicloturismo2014
Anual

Mensal

CAMPO ALEGRE

11748

8,38

R$ 4.601,20

R$ 383,40

CORUPÁ

13852

9,88

R$ 5.424,85

R$ 452,00

RIO NEGRINHO

39846

28,41

R$ 15.599,25

R$ 1.299,90

74801

53,33

R$ 29.282,15

R$ 2.440,18

140247

100

R$ 54.907,45

R$ 4.575,48

SÃO BENTO DO SUL
TOTAL

CONTRATO RATEIO FACISC
Município

% da
participação

Valor (R$)

Campo Alegre

50,00%

R$ 9.242,50

Rio Negrinho

50,00%

R$ 9.242,50

Total

100,00%

R$ 18.485,00

Os Prefeitos comprometeram-se a regularizar a situação dos repasses o mais
breve possível. Assuntos gerais: dado aos compromissos firmados dos
prefeitos, nada foi discutido. Eventuais moções de censura: não houve
manifestação dos presentes. Findos os assuntos da pauta o Presidente Rubens
encerra a Assembleia às 11:20 horas com as assinaturas nesta Ata que eu,
Leoni Fuerst, Secretária Executiva do CIQ lavrei.

