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Ata da Reunião de Assembleia Geral Ordinária
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
03/04/2019
Gabinete de Prefeito Julio Ronconi – RIO NEGRINHO

Pauta:

1. 8h às 09h – Proposta de Cooperação Bilateral entre CIQ e CIGAMVALI para
ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum.
Apresentação: Sr. Fenisio Pires Jr
CIGAMVALI - Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu
2. 9h ás 10h - Discussão/Ratificação da Primeira Alteração do Contrato de
Consórcio Público visando implantação do Sistema Integrado de
Municipalização do Licenciamento Ambiental - SIMLA;
Apresentação: Dr. Manolo Del Olmo
Del Olmo & Advogados Associados
3. 10h às 11h - Apresentação do Projeto de Estratégia de Conteúdo para os
Destinos do Quiriri (Produção e Distribuição) da NSC Comunicação.
Apresentação: Equipe NSC Comunicação/ Joinville
4. Assuntos gerais.
Estudo básico de modelo para concessão da Estrada Dona Francisca – SC 418
(mobilização de ativos de ações co-localizadas e com potencial sinérgico)

Horário de Início:

8:15 Horas

Horário de Término:

11:30horas

Presentes:
Item 01
Assuntos
Debatidos

Conforme listagem anexo
[Presidente Julio] dá boas vindas e abre os trabalhos anunciando a pauta da AGO. Na
sequência passa a palavra para Leoni que apresenta o diretor executivo do CIGAMVALI, Sr
Fenisio Pires Jr e a secretária executiva da AMVALI, Sra Juliana Demarchi. Relata que,
conforme já evidenciado na reunião de 06/03/19, vem sendo elaborado quadro de
simulação para ampliação da área de abrangência do SIMLA e demais projetos co
localizados entre os consórcios, para posterior apresentação aos Prefeitos dos dois
consócios. Passa a palavra a Fenisio.
[Fenísio] agradece o convite e relata modelo de gestão e histórico do CIGAMVALI.
Evidencia áreas afins e projetos co localizados que podem ser objeto de gestão conjunta.
Apresenta atual estágio de desenvolvimento dos trabalhos de licenciamento ambiental no
CIGAMVALI.
[Juliana] evidencia papeis diferenciados da Associação e Consórcio e modelo de
cooperação estrutural.
[Prefeito Magno] relata ter feito visita ao CIGAMVALI e seu apoio na implementação de
cooperação.
[Presidente Julio] aponta sua participação em evento de capacitação sobre consórcios
públicos evidenciando grandes possibilidades de utilização do instrumento. Solicita a
continuidade dos trabalhos de elaboração do quadro de simulação para ampliação da
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área de abrangência do SIMLA e demais projetos co localizados entre os consórcios para
posterior apresentação aos Prefeitos dos dois consócios.

Decisões

✓

Tomadas
Item 02
Assuntos
Debatidos

Decisões
Tomadas
Item 03
Assuntos
Debatidos

Decisões
Tomadas

Grupo de Técnicos CIQ/CIGAMVALI prosseguirá nos trabalhos de Elaboração
quadro de simulação para ampliação da área de abrangência do SIMLA e demais
projetos co localizados entre os consórcios para apresentação aos prefeitos.

[Presidente Julio] questiona encaminhamentos referentes à implantação do Sistema
Integrado de Municipalização do Licenciamento Ambiental.
[Dr Manolo] traça um histórico do processo, detalhando a impossibilidade de
encaminhamento da documentação para credenciamento junto ao CONSEMA em
função da negativa do Prefeito Rubens na assinatura da consolidação do Contrato de
Consórcio Público, único documento faltante. Evidencia que este era o objetivo na
reunião de 06/03 mas não foi possível em função da saída do Prefeito Rubens antes do
término da mesma. Comenta que em função da consulta/proposta recebida do
CIGAMVALI referente à inclusão de três municípios da AMVALI no projeto apontando que
o objetivo consiste em cooperação em várias áreas e não somente para o licenciamento
ambiental. Prossegue relatando que foi decidido entre os técnicos dos dois consórcios o
prosseguimento dos trabalhos em cada consórcio para uma aproximação futura, caso
julgado e aprovado pelos prefeitos envolvidos, de forma não comprometer ainda mais o
prazo. Evidencia que o CIGAMVALI já está com seus municípios credenciados e iniciando
os trabalhos de licenciamento e o CIQ ainda necessita implementar tais processos. Afirma
que embora não aceito no CIGAMVALI, a modalidade sugerida que cria mecanismos de
produtividade aos analistas ambientais não apresenta contestações legais consistentes.
Sugere coletar as assinaturas dos Prefeitos Rubens e João pessoalmente uma vez que os
mesmos não puderam se fazer presente na reunião.
Dr Manolo coletará assinaturas faltantes no documento de consolidação do
contrato de consórcio público concomitantemente ao documento de segunda
alteração do protocolo de intenções do CIQ que tramitará nas casas legislativas,
nos moldes debatidos junto aos prefeitos.
[Leoni] apresenta os representantes da NSC Comunicação fazendo um relato da linha do
tempo ligada a ação.
[Naiara e Felipe] fazem a apresentação do Projeto de Estratégia de Conteúdo para os
Destinos do Quiriri (Produção e Distribuição) da NSC Comunicação para os Destinos Quiriri,
evidenciando dois formatos possíveis sendo um com patrocínio integral pelo CIQ e outro
com a participação da iniciativa privada contemplando 60 matérias no Canal do G1(10
por mês); 24 matérias no Canal AN.com (4 por mês); 6 vídeos adaptados pela NSC TV
(imagens cedidas pelo consorcio); veiculando na programação ao longo de 6 meses nos
melhores programas;12 matérias na adição de final de semana do jornal A Notícia (2 por
mês); 132 programetes fixos na rádio Atlântida Joinville; 132 programetes fixos na Rádio
Globo Joinville; 6 eventos de engajamento para a comunidade realizado em parceria
com o CIQ e Produção de conteúdos de relevância.
✓ Presidente Julio fará contato com demais prefeitos para alinhar modelo de
parceria público privada para o Projeto;
✓ CERT desenvolverá junto aos Gestores de Turismo e Indústria e Comércio
listagem/roteiro de potenciais parceiros para apresentação da proposta.
✓
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Imagens

Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri

