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ATA DA ASSEMBLEIA DE TRANSMISSÃO DE CARGO E POSSE DO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL QUIRIRI PARA A GESTÃO 2019-2020, PARA O EXERCÍCIO DE 2019
REALIZADA EM SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE NO LAB THREE COWORKING, SÃO
BENTO DO SUL.
Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, no Lab
Three Coworking, sito à Tv. Theodoro Koch, 30 – Centro em São Bento do Sul, ocorreu a
solenidade de transmissão de cargo e posse da presidência do Consórcio Intermunicipal Quiriri
do Prefeito de Campo Alegre, Sr. Rubens Blaszkowski para o Prefeito de Rio Negrinho Sr. Júlio
Cezar Ronconi para o exercício de dois mil e dezenove a dois mil e vinte. Fizeram-se presentes
Prefeitos, Presidentes de Associação Comercial e Industrial e Presidentes de Câmaras de
Dirigentes Logistas, Secretários e Diretores Municipais dos municípios consorciados, registrado
na lista de presenças. Dado início à solenidade, o presidente Rubens Blaskowski agradeceu ao
proprietário do Lab Three Coworking pelo apoio na organização do evento, recepção e
apresentação do espaço. Na sequência convidou a secretária executiva, bióloga Leoni Fuerst e
a turismóloga Luiza Silva, para uma apresentação sobre os trabalhos da Comissão Executiva de
Regionalização do Turismo. Em seguida, a secretária executiva do CIQ convida o presidente do
Consórcio Intermunicipal Quiriri gestão 2018-2019 Prefeito de Campo Alegre, Sr. Rubens
Blaszkowski, para com a assinatura da Resolução nº 053/2019 e conforme decisão da
Assembleia, transmitir o cargo e dar posse ao Prefeito de Rio Negrinho Sr. Júlio Cezar Ronconi
na Presidência do Consórcio Intermunicipal Quiriri para a gestão 2019-2020. Após
considerações e pronunciamento de cada autoridade, a secretária executiva do CIQ passa a
palavra ao arquiteto Gabriel Gollnick para a apresentação do Projeto de Posicionamento
Competitivo e Desenvolvimento da Marca Regional – PLACE BRANDING e Plataforma de
Comunicação. O trabalho vem sendo realizado pela empresa Le Padron, através de recursos
captados pelo Consórcio Quiriri e oriundos do Governo do Estado. Gabriel Gollnick apresentou
brevemente todo o levantamento feito nas quatro cidades e que culminaram na criação da
marca-lugar “Destinos do Quiriri”. O lançamento oficial da marca, bem como todo o material
gráfico e digital, deverá ocorrer no mês de maio. Na mesma manhã, os prefeitos participaram
de uma reunião interna para apresentação do Balanço Financeiro do exercício, bem como do
elenco de atividades desenvolvidas. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta
Assembleia de Posse da qual eu, Leoni Fuerst, lavrei esta ata.

