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Ata da Reunião de Assembleia Geral Ordinária
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
19/09/2018
PROMOSUL - SBS
1.

Apresentação da Região Turística Caminho dos Príncipes e Release da Comissão de Regionalização do Turismo do
Consórcio Intermunicipal Quiriri referente às Ações desenvolvidas em conformidade com o Plano de
Desenvolvimento Integrado do turismo Sustentável;

2.

Release da empresa Del Olmo & Advogados Associados, referente aos trabalhos de Instituição/Implantação e
Institucionalização do Sistema Integrado de Municipalização do Licenciamento Ambiental do Consórcio
Intermunicipal Quiriri;

3.

Entrega Solene do “dossiê legislativo” referente à implantação do Sistema Integrado de Municipalização do
Licenciamento Ambiental do Consórcio Intermunicipal Quiriri aos Presidentes das Câmaras Municipais de
Vereadores de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul;

4.

Assuntos Gerais

Pauta:

5. Palavra Livre e Apreciação de eventuais moções de censura.
Horário de Início:

09:30horas

Horário de Término:

11:45horas

Presentes:
Ítem 01

Assuntos
Debatidos

Conforme listagem anexo
Relatorio das Atividades 2017.

[Prefeito Julio] inicia a reunião dando boas vindas e anunciando a pauta. Passa a
palavra a Leoni para condução dos trabalhos.
[Leoni] agradece a presença de todos, apresentando o consórcio Quiriri como
um mecanismo de cooperação entre os municípios para atividades de interesse
comum. Destaca que deve ser um Instrumento Operacional das Cidades –
integrador, estruturador e potencializador de soluções participativas a problemas
regionais comuns e que por estas características é, também um bom mecanismo
para pequenas cidades, que juntas se fortelecem. Lembra que o Consórcio Quiriri
buscou efetivar-se, ao longo de sua história, como ferramenta de mudança social
e ambiental apoiando-se na força da participação através da união de
pequenas, mas significativas forças individuais, possibilitando promover melhorias
progressivas e sensíveis na qualidade de vida dos seres humanos e demais seres
vivos que nos circundam. Evidencia que nestes 20 anos, foi neste intuito que
buscou-se ordená-lo e torná-lo compreendido como uma entidade cívica e
supra-partidária. Lembra que foi neste contexto que nasceu o PROGRAMA QUIRIRI
SUSTENTÁVEL trazendo 5 Frentes Estratégicas visando o desenvolvimento solidário
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sustentável bem como os princípios do Pacto Global da ONU, do qual nossos
municípios são signatários desde 2013, e que traz, também, o compromisso de
promover os ODS. Evidencia que 2 frentes estratégicas são o foco dos trabalhos
nesta assembleia – TURISMO E MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO. Anuncia a
Presidente da Instância Rosicler Dedekind, para sua apresentação.
[Rosicler Dedekind] apresenta o trabalho da Instância de Governança do Norte
de SC e seus objetivos em promover o turismo na região do Caminho dos Príncipes
que compreende 16 municípios, incluindo os do Quiriri.
[Prefeito Julio] Anuncia a apresentação do Release da Comissão de
Regionalização do Turismo do CIQ, referente às ações desenvolvidas em
conformidade com o PDITS. Luiza Silva e Marilia Scheffer apresentam as ações
voltadas ao Circuito das Araucárias, Bike Meeting, Acolhida na Colônia, Plano
Regional de Turismo e Place Branding.
[Prefeito Julio] faz um histórico dos trabalhos voltados a implantação do sistema
de municipalização do licenciamento ambiental e justifica a ausência do Dr
Manolo Del Olmo indicando que o mesmo encaminhou um vídeo para Release da
empresa Del Olmo & Advogados Associados, referente aos trabalhos de
Instituição/implantação e institucionalização do Sistema Integrado de
Municipalização do Licenciamento Ambiental do CIQ. Na sequência passa a
palavra para Leoni que apresenta a equipe cotada para os trabalhos.
FORMAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO

Engenheira Ambiental

MBA em Gerência de Projetos (2016 2017).

KAANDRA WERNER
Biólogo
LUIZ MARTINS GOLÇALVES NETO
Engenheiro Civil e de Segurança
Trabalho
CARLOS HARAKAKI
Engenheiro Agrônomo,

no

Especialização
Ambiental

Pós em Gestão
Aquicultura.

em

Licenciamento

Pública,

ALAN FERRAZ LEMKE
Gestora Ambiental

Gestora Ambiental

Perita Judicial Ambiental

Técnica em Meio Ambiente

ELOAH TALISSE KRESKO

Perita Judicial Ambiental

Pós

em

Na sequência, solicita que se dirijam à frente os prefeitos, os representantes
do legislativo, bem como das ACI´s da região do Quiriri para receberem,
visando a Organização Legislativa para Habilitação ao Licenciamento, um
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dossiê o “dossiê legislativo” referente à implantação Sistema Integrado de
Municipalização do Licenciamento Ambiental do CIQ. Após análises do
texto pelas Prefeituras, será encaminhado para apreciação e aprovação
nas Câmaras Municipais de Vereadores.
[Leoni] Anuncia que no período da tarde, será realizada uma Sessão de
Negócios voltada ao Trade Turístico Regional. O evento organizado pelo
SEBRAE\SC utiliza um sistema que gerencia a apresentação de cada
empresa de modo que todos os participantes possam interagir e, com isso,
viabilizar a prospecção de novos negócios. Será um momento de
integração dos atores com destaque aos agricultores da Associação
Acolhida na Colônia Encantos do Quiriri, que apresentarão seus produtos e
serviços e organizaram um maravilhoso coquetel aos participantes. Diz que
a noite foi reservada aos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Com o Painel "ODS e Empreendedorismo" onde serão apresentadas formas
de alcance da Agenda 2030 da ONU, através dos 17 ODS através dos quais
toda sociedade pode contribuir. Os municípios do CIQ são signatários do
Pacto Global da ONU e do Movimento ODS - Nós Podemos Santa Catarina.
A Promoção dos princípios do Pacto Global e dos ODS é compromisso
assumido desde 2013. Outro momento que deverá ser registrado na história
regional será a assinatura do Decreto nº 1050, de 20 de setembro de 2018
que dispõe sobre a criação do Jardim Botânico de São Bento do Sul e dá
outras providências. O Jardim Botânico de São Bento do Sul será o primeiro
jardim botânico a preservar a floresta ombrófila mista do Estado e será
administrado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, com apoio
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Saúde, Fundação de Ensino Tecnologia e Pesquisa – FETEP,
Consórcio Intermunicipal Quiriri – CIQ, Instituto Federal Catarinense –
IFC/Campus São Bento do Sul, Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC/Campus São Bento do Sul, Sociedade Educacional de Santa
Catarina – UNISOCIESC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI, todos vinculados ao Polo Tecnológico, além da Universidade da
Região de Joinville – UNIVILLE. Sua área compreende o total de
107.892,35m2 localizados no bairro Centenário, no terreno de propriedade
da Fundação de Ensino Tecnologia e Pesquisa – FETEP, declarado de
utilidade pública com a publicação do decreto. Grande instrumento
regional a conservação, preservação, resgate e banco genético das
espécies, além da a garantia de espaços para pesquisas, educação
ambiental, cultura, lazer e turismo ecológico na região.
[Prefeito Julio] Encerra a AGO, agradecendo a presença de todos e
parabenizando os trabalhos.
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Imagens

Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri

