
COE - Communication on Engagement
Implementação de ações sistêmicas promovidas de forma a fazer 
do Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, cultura e 
operações diárias de nossa organização, empreendendo esforços 
para divulgar publicamente este compromisso junto aos nossos 
servidores, parceiros, público em geral e nosso alinhamento de 
apoio a nova agenda de Desenvolvimento Sustentável Global pelo 
Programa Quiriri Sustentável
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O Consórcio Intermunicipal Quiriri reafirma seu apoio ao Pacto Global das Nações Unidas e seus dez 

princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção em todas as suas formas.  

Com esta comunicação, expressamos nossa intenção de apoiar e difundir tais princípios dentro de nossa esfera de influência.  

Comprometemo-nos a fazer do Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, cultura e operações diárias de nossa organização,  

empreendendo esforços para divulgar publicamente este compromisso junto aos nossos servidores, parceiros,  público em geral  

e o engajamento em projetos de colaboração que promovam o avanço, em particular, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 

das Nações Unidas. 

Esta é a nossa comunicação de comprometimento com o Pacto Global das Nações Unidas. 

Nesta comunicação de comprometimento, descrevemos as ações que nossa organização tomou para apoiar o Pacto Global da  

ONU e seus princípios, conforme sugerido para uma organização como a nossa. Também nos comprometemos a compartilhar  

tais informações com nossas partes interessadas usando nossos principais canais de comunicação. Agradecemos os coment ários so bre o conteúdo. 

Atenciosamente, 

Luiz Carlos Tamanini 

Presidente do Consório Intermunicipal Quiriri 
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INCORPORANDO OS PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL DA ONU EM OPERAÇÕES INTERNAS E UTILIZANDO FERRAMENTAS DO 

PROGRAMA DE CIDADES DO PACTO GLOBAL DA ONU. 

Antecedentes:  

A ação sócio Ambiental assume seus desaos e importância numa perspectiva abrangente, não restringindo seu olhar à proteção e uso sustentável 

de recursos naturais, mas incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades sustentáveis.  

A análise e o resultado de ações que utilizam o modelo de Consórcio como instrumento operacional, integrador, estruturador e 

potencializador de soluções participativas a problemas regionais comuns, podem ser observados através da experiência desenvolvida pelos 

municípios de Campo Alegre, Corupá,  Rio Negrinho e São Bento do Sul em Santa Catarina que, a partir da participação direta em um 

trabalho cooperativo de Planejamento Ambiental de Bacias Hidrográcas, conrmou-se como um instrumento inovador e potencializador de 

ações.  

Assim como a Lei a Lei 9433/97 que instituiu a água é um bem público e colocou a sua gestão ao alcance dos moradores das bacias 

hidrográcas buscando promover um sistema participativo e compartilhado de decisões, o Consórcio Intermunicipal Quiriri nasceu como 

ferramenta de gestão para trabalho em um território de planejamento e gestão diferenciado, utilizando a bacia hidrográca como unidade 

de planejamento e introduziu a água como eixo estruturante de uma política ambiental. 

Instituiu-se, assim, um novo território e um novo eixo, possibilitando criar estratégias  novas de desenvolvimento local. Um território 

ambientalmente coerente segundo princípios universais, fundados na linguagem das águas e das bacias hidrográcas, transcendendo limites 

político administrativos e bandeiras partidárias. Pela primeira vez em nossa história, foi possível fazer a gestão pública demarcando um território 

ambientalmente coerente segundo princípios universais, fundados na linguagem das águas e das bacias hidrográcas. 
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Como processo, o Consórcio Quiriri foi fundamental para a quebra de paradigmas essencialmente incrustrados na vida social local 

introduzindo a temática ambiental na agenda publica local.   

O Consórcio Quiriri utilizou-se da metodologia de Planejamento Ambiental Participativo em Bacias Hidrográca apresentada por Hidalgo, em 

1995. Esse método objetiva a construção de um Plano Ambiental que busca - através da participação e do compromisso dos representantes 

do poder público, dos agentes privados e dos agentes da sociedade civil, o desenvolvimento sustentável das regiões irrigadas pelas bacias 

hidrográcas.  

Dessa forma, na região do Quiriri, foi possível avançar em variados temas integrados de forma sistêmica à conservação das águas e 

consequentemente à qualidade de vida das comunidades locais. A criação de 5 Unidades de Conservação através de um parlamento 

composto pela vereança dos municípios consorciados, o primeiro projeto de Pagamento por Serviços Ambientais a agricultores no estado de 

SC, o disciplinamento da gestão de resíduos sólidos, a instituição de um circuito integrado para cicloturismo nos municípios participantes,  um 

programa intermunicipal de monitoramento da qualidade da água, gincanas, palestras, seminários são alguns exemplos. A região possui 

avanços na cultura de produtos orgânicos e muitos arranjos produtivos que merecem potencialização e olhar inovador. 

Constituído em agosto de 1997 (essencialmente ambiental) como Associação Civil sem ns lucrativos, face a Lei Federal 11.107/05 - Lei dos 

Consórcios Públicos e seu Decreto Regulamentador, houve o movimento de adaptação do Consórcio Ambiental Quiriri ao novo modelo de 

Consórcio Público, tornando-o multifuncional.  

Migrando de “administrativo” para “ público” e de “ambiental” para “multinalitário” o  novo formato do Consórcio Intermunicipal Quiriri exigiu 

um elenco de ações de adequação institucional. Nesse aspecto destaca-se a premissa de um consórcio que não busca tão somente a 

resolução de problemas especícos e imediatos, cujas soluções são necessárias desde ontem, ou direcione suas ações para busca de 

redução de custos em atividades operacionais especícas, mas, também, um consórcio que busca pensar o amanhã Avaliando sua trajetória 

e forma de trabalho, identicamos forte fragilidade no desenvolvimento da "vertente comunitária" da metodologia de atuação do CIQ, 

impondo-nos o compromisso de resgate deste capital social - "nossa vertente comunitária".  



 
 

 

Neste contexto, a metodologia do Programa de Cidades da ONU  que parte da premissa 

de que as cidades tem a capacidade de resolver os problemas que ela e as regiões do 
entorno enfrentam focados na colaboração entre todos os níveis de governo, as 
organizações privadas e a sociedade civil, de forma a combinar ideias, conhecimento, 
experiência e recursos existentes em todos os três setores mostrou-se como sincrônica 
para as necessidades de fortalecimento institucional e resgate da vertente comunitária do 
consórcio.  

 

Apresentada aos prefeitos, em dezembro de 2013, com apoio da Aliança Paraná Sustentável, os municípios integrantes do CIQ aprovaram a 
adesão de nossas cidades ao Pacto Global da ONU  com o compromisso de apoiar seus dez princípios em matéria de direitos humanos, 
direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. veja mais em  http://citiesprogramme.com/archives/6304 e 
http://www.unglobalcompact.org/participant/33521-Consorcio-Intermunicipal-Quiriri. 
 
Dessa forma, a ideia central do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU dedicada a traduzir princípios globais em dia-a-dia da 
governança e gestão urbana através da colaboração entre todos os níveis de governo, empresas e sociedade civil, mostrou-se uma excelente 
ferramenta para este resgate, reconhecendo que ambas iniciativas tem interesse comum de promover a sustentabilidade, resiliência    
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Desenvolvimento da institucionalização dos Principios do Pacto Global 
 

Cabe ao Consórcio Quiriri promover o planejamento de ações das prefeituras no Programa. Para tal, foi sugerida e aprovada pela Assembleia 
Geral, a composição de uma Comissão Executiva envolvendo representantes de governo, organizações privadas, sociedade civil e academia 
para o planejamento e condução do Programa.  
 
Dessa forma, em fevereiro de 2014, foi realizada a Primeira Ocina de Planejamento do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU na 
região do Quiriri, buscando o alinhamento de saberes e a construção/formalização de representações na Comissão.  
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Veja mais em: http://quiriri.com.br/arquivos/atosAdm/6VKJNLQR_8993bf506235d9f35a589ace6cee3cdc.pdf 

 
 
 
 

 

 
Rua Felipe Schmidt, 331, Centro, São Bento do Sul – SC 

CEP 89.280-178 
www.quiriri.com.br 

Santa Catarina - Brasil 

                                        



 
 

 
 
 
 

 

 
Rua Felipe Schmidt, 331, Centro, São Bento do Sul – SC 

CEP 89.280-178 
www.quiriri.com.br 

Santa Catarina - Brasil 

                                        

 
Em setembro de 2014, o grupo se reúne para propor frentes estratégicas. Internamente.  
 

 
Veja mais em: http://quiriri.com.br/arquivos/atosAdm/V1NXFJB0_0d52c3129622e7435d123f021ac8353a.pdf 
 
 
Consórcio Intermunicipal Quiriri decide pela conversão da Comissão Executiva do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU a Conselho 
da Sociedade do Consórcio Intermunicipal Quiriri, pautando-se na prerrogativa de similaridade de atribuições de suas estruturas no 
desenvolvimento regional sustentável e no acompanhamento da agenda de ações do CIQ.  
         
Surge, também, a ideia força do Movimento Quiriri Sustentável (MQS) lançado em 26/04/2014 durante o evento de Ação Global em SBS. Cabe 
ao movimento a Promoção do Pacto Local e a ampliação da participação comunitária nas ações. 
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Exercício 2013

Adequação Ins�tucional 
ao Formato de Consórcio 
Público 

Definição Visão estratégica/ 
Projeto de iden�dade visual/ 
adequação estrutural (sede) e 
adequação contábil

Exercício 2014
Resgate do Capital Social 
da Metodologia de ação

Oficialização dos conselhos da Soc. 
Civil e Fiscal

Ins�tuição das Comissões Execu�vas 
e grupos de trabalho para cada objeto 
de gestão associada ( ......

Integração sistêmica das linhas do 
CIQ ao UNGCCP 

Definição das frentes estrategicas do 
Programa Quiriri Sustentável

Exercício 2015
Construção da Agenda 
Estratégica Colabora�va 
Regional

Memorando de entendimento entre 
CIQ e a empresa SerSustentável

Oficialização parceria com o Centro 
de Inovação do Programa de Cidades 
da ONU - PUC PR

Memorando de Entendimento entre 
o CIQ e a Universidade do Estado de 
Santa Catarina, 

Memorando de Entendimento entre 
o CIQ e a UNC – Universidade do 
Contestado, 

EM Alinhamento para Composição de 
MOU - Memorandos de 
Entendimento entre o CIQ e a 
Univille 

Exercício 2016

Internalizar e 
promover os Princípios 
do Pacto Global na 
gestão e 
administração das 
cidades do CIQ e 
engajar empresas e 
ins�tuições pelos ODS.
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Tal esforço resultou na ocialização de 5 Comissões Executivas, (CE de adaptação do CIQ, CE Circuito das Araucárias de Cicloturismo, CE do 

Programa Intermunicipal da Água e PSA, CE do Pacto Global e Programa de Cidades da ONU na região do Quiriri, CE de Municipalização do 

Licenciamento Ambiental), de 3 Grupos de Trabalho (GT de Produtos Orgânicos, GT Sistema Integrado de Gestão e Proteção das Unidades de 

Conservação da região do CIQ, GT Pró Comitê Alto rio Negro), do Conselho da Sociedade Civil (Resolução 006 de 29/09/14) e do Movimento 

Quiriri Sustentável (Lançado em 26/04/14).  

Engajamento das Partes Interressadas -  O esforço depreendido na Construção da Agenda Estratégica Colaborativa ainda contou com a            

 

a ocialização de parcerias estruturantes, principalmente da matriz acadêmica da região do CIQ como fundamental no processo de 

estruturação do Programa Quiriri Sustentável.  

No elenco de atores sociais e lideranças inspiradoras e inuentes que vieram a convergir esforços para criar sinergia entre estes vários ativos de 

mobilização e ação como parcerias estruturantes, comerciais, ideológicas, éticas, e conhecedoras de sua importância na governança de nosso 
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território, surgiram ocializações de parcerias: 

· Em 05/06/2014 – Memorando de Entendimento entre o CIQ e a empresa SerSustentável voltado a ações de realização de pesquisas 

colaborativas e publicações relacionadas aos Círculos de sustentabilidade, encontros temáticos, conhecimentos relacionados com boas 

práticas de desenvolvimento rural e urbano das cidades e desenvolvimento rural sustentável dentro dos ecossistemas das bacias hidrográcas e 

intercâmbio de experiências dos projetos inovadores do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU. 

 

·  Em julho de 2014 o Quiriri visita e ocializa parceria com o Sincronicidade Laboratório de inovação da PUC/PR, homologado como o 1o. Centro 

de Inovação do Programa de Cidades do Pacto Global nas Américas e coordenado pelo Professor Carlos Nigro, Decano da escola de 

Arquitetura e Design da PUC/PR, visando fomentar ambientes de articulação e formação para a difusão do Círculos da Sustentabilidade 

(metodologia do Programa de Cidades da ONU) e dos princípios do Pacto global da ONU na região do Quiriri.  

Veja mais em: http://www.sersustentavel.srv.br/blog/consorcio-quiriri-visita-centro-de-inovacao-programa-de-cidades-do-pacto-global-da-onu 

http://www.pucpr.br/escolaarquiteturaedesign/noticia.php?ref=32171&id=2014-08-01_52665 

http://www.pucpr.br/noticia.php?ref=1&id=2015-04-06_56573 

 

· Em 06/05/2015 - Assinatura Solene de MOU - Memorandos de Entendimento entre o CIQ e a UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina, 

voltado a pesquisas colaborativas e publicações referentes a gestão de resíduos sólidos, tendo como escopo o Projeto Lixo Zero e como 

referência os princípios do Pacto Global da ONU e a abordagem metodológica do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU.  
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· Veja mais em: http://quiriri.com.br/arquivos/atosAdm/LDR2VCB8_9eee774d9880340513fd3b861983aa1a.pdf 

· Em 10/07/2015 - Assinatura Solene do MOU – Memorando de Entendimento entre o CIQ e a UNC – Universidade do Contestado, voltado a 

realização de pesquisas colaborativas e publicações relacionadas aos Círculos de Sustentabilidade tendo como referência os princípios do 

Pacto Global da ONU e a abordagem metodológica do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU.   
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· Veja mais em: http://quiriri.com.br/arquivos/atosAdm/SHPW98D__d0371d99bbee565c96b0235948ab1e53.pdf 

 

· EM Alinhamento para Composição de MOU - Memorando de Entendimento entre o CIQ e UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE, 

voltado a pesquisas colaborativas e publicações referentes a Frente Estratégica de Diagnóstico e Indicadores e na composição/denição do 

Sistema Integrado de Unidades de Conservação  da região do Quiriri, tendo como referência os princípios do Pacto Global da ONU e a 

abordagem metodológica do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU. 

· Em alinhamento para Composição de MOU - Memorando de Entendimento entre o CIQ e a ACIPEMA, também voltado a pesquisas 

colaborativas e publicações referentes a Frente Estratégica de Diagnóstico e Indicadores e na composição/denição do Sistema 

Integrado de Unidades de Conservação  da região do Quiriri, tendo como referência os princípios do Pacto Global da ONU e a 

abordagem metodológica do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU. 

 



 
 

Outros fóruns nos quais atua o Consórcio: 

 

™ Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente  COMDEMA de RN 
™  Conselho Municipal de Meio Ambiente COMDEMA de SBS 
™  Conselho Municipal da Cidade  CONCIDADE de RN 
™ Conselho Municipal da Cidade CONCIDADE  de SBS 
™ Conselho Municipal de Turismo de SBS 
™ Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de RN 

™ Comitê da Bacia Hidrográfica do Ipapocu 

™ Rede da Biosfera da Mata Atlân�ca de SC 
™ Rede Brasil de Organismos de Bacia  
™ Núcleo dire�vo do Território da Cidadania do Planalto Norte 
™ Programa Água e Solo do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Canoinhas 
™ Conselho Gestor da APA rio Vermelho/Humbold  
™ Conselho de avaliação do PSA 
™ Comissão  Pró Comitê do Rio Negro 

™ GT Água e saneamento da Rede Brasileira do Pacto Global  
™ GT Economia inclusiva da Rede Brasileira do Pacto Global  
™ Núcelo Dire�vo da Instância de Governança Caminho dos Principes 
™ Movimento Quiriri Sustentável 
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CRIANDO UM PLANO REGIONAL DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL UTILIZANDO FERRAMENTAS DO PROGRAMA DE 

CIDADES DO PACTO GLOBAL DA ONU. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Rua Felipe Schmidt, 331, Centro, São Bento do Sul – SC 

CEP 89.280-178 
www.quiriri.com.br 

Santa Catarina - Brasil 

                                        



 
 

 
 
 
 

 

 
Rua Felipe Schmidt, 331, Centro, São Bento do Sul – SC 

CEP 89.280-178 
www.quiriri.com.br 

Santa Catarina - Brasil 

                                        

O PROGRAMA QUIRIRI SUSTENTÁVEL -  resultado do esforço de envolvimento comunitário bem como da adequação dos canais de participação 

Civil no CIQ.  

O desenvolvimento do Programa Quiriri Sustentável traz 5 Frentes Estratégicas  de trabalho cooperativo, visando o  desenvolvimento solidário 

sustentável tendo como escopo os princípios do Pacto Global e a abordagem metodológica do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU.  

Relembre em: http://quiriri.com.br/arquivos/programas/GWX81QDN_fa5058d6aeb99aa025cf35044715b3c7.pdf 

 

Da integração sistêmica dos objetivos estratégicos do CIQ (PATs com demandas emergentes nas Comissões Executivas, Conselho da 
Sociedade Civil e demais ações comunitárias promovidas) aos princípios e eixos metodológicos do Programa de Cidades do Pacto Global da 
ONU surge o Programa Quiriri Sustentável.  
 
O desenvolvimento do PROGRAMA QUIRIRI SUSTENTÁVEL traz 5 Frentes Estratégicas  visando o desenvolvimento solidário sustentável bem 
como os princípios do Pacto Global da ONU. 
 Veja mais em: http://quiriri.com.br/arquivos/programas/G10SY76N_eef30ff4b61a7282ead4134eb5a992f6.pdf 
 
O Programa QUIRIRI SUSTENTÁVEL, tem por objetivos a cooperação entre os municípios da região do Planalto Norte, abrangidos pela área de 
atuação do Consórcio Intermunicipal QUIRIRI, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum.  
 
A justicativa para desenvolvimento do Programa QUIRIRI está na necessidade de integração de ações de forma sistêmica de forma a 

promover a cooperação, integrar, estruturar e potencializar soluções participativas para problemas regionais comuns. Cabe ressaltar que, o 
conceito “Sustentável” aqui utilizado, implica na participação conjunta e articulada de todos os setores da sociedade em torno a um 
propósito único e comum baseado no questionamento com relação ao rumo e dinâmica que adquiriu o desenvolvimento humano. Implica na 
percepção do extraordinário potencial e propósito da vida. 
 
 



 
 

Princípios: 
 
1) GESTÃO SÓCIO AMBIENTAL COMPARTILHADA: Integrar as políticas, programas e práticas ambientais em todos os Municípios Consorciados, declarando-os como 
elementos indispensáveis de administração em todas as suas funções; 
2) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PELA PAZ;  
3) AÇÃO ESTRATÉGICA: Reconhecer que a questão ambiental está entre as principais prioridades para o pleno desenvolvimento da região dos Municípios do Planalto Norte; 
4) PARTICIPAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA  

 
São objetivos fundamentais do Programa QUIRIRI SUSTENTÁVEL: 
 
a) a proteção, defesa e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, promovendo gestão ambiental descentralizada, democrática e 
eciente, nos municípios consorciados ao Consórcio Quiriri; 
b) a busca do equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico dos municípios consorciados com a proteção do meio ambiente, observando a dignidade da 
vida em todas as suas formas, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais; 
c) a harmonização das políticas públicas e ações administrativas para evitar conitos de atribuições, guerras scais e econômicas e garantir uma atuação 
administrativa eciente técnicamente, com redução de custos e encargos aos municípios consorciados; 
d) a cooperação entre os entes federados, no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a academia, a iniciativa privada e a sociedade civil no propósito comum 
de promoção do desenvolvimento com Paz. 
 
O desenvolvimento do Programa QUIRIRI SUSTENTÁVEL se dará através da realização de Linhas de Ação capazes de garantir proteção, conservação e 
preservação ambiental: 
 
a) Linha de ação 01 – Frente Estratégica de ESTRUTURAÇÃO DA VERTENTE COMUNITÁRIA 
 
b) Linha de Ação 02 –  Frente Estratégica de DIAGNÓSTICO, INDICADORES E EDUCAÇÃO AMBIENTAL;  
 
c) Linha de Ação 03 – Frente Estratégica de LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS  
 
d) Linha de Ação 04 – Frente Estratégica de SANEAMENTO  
 
e)  Linha de Ação 05 – Frente Estratégica de GESTÃO PARTICIPATIVA POR BACIA HIDROGRÁFICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS  
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Algumas Ações Relacionadas ao Programa Quiriri Sustentável que se destacaram no período: 

ü Sistema Integrado de Municipalização do Licenciamento Ambiental: 

Fase Atual da Ação – Entrega AOS PREFEITOS das minutas (Projeto de Lei) necessárias a implantação do Sistema Integrado de Municipalização 

do Licenciamento Ambiental para os devidos encaminhamentos às Câmaras Municipais dos municípios de CA e RN. Tal conjunto de minutas são o 

resultado da cooperação técnica entre CIQ e Facisc – primeiro módulo: “Diagnóstico do Arranjo Legal e Institucional da Gestão Ambiental dos 

Municípios de Campo Alegre e Rio Negrinho na região do Consórcio Intermunicipal Quiriri”.  

Síntese de Movimento: Diálogos do Quiriri - Municipalização do Licenciamento Ambiental 

O Sistema Integrado de Municipalização do Licenciamento Ambiental na região do Quiriri integra o Programa Quiriri Sustentável contemplado 

na Frente Estratégica de Arranjos Produtivos Sustentáveis.  

Preocupações referentes às questões relativas ao meio ambiente e a ecologia vêm se tornando crescentes para grande parte da sociedade. 

Esta consciência da importância do meio ambiente e de sua preservação resulta da constatação de que não haverá perspectivas de futuro 

para a raça humana sem que existam condições ambientais satisfatórias à manutenção da vida.   

Uma rápida observação dos acontecimentos recentes nos remetem a problemas ambientais locais e globais que persistem, sendo que alguns 

até se intensicam, resultado da forma como o homem usa os recursos naturais, seja para necessidades imediatas, para transformação em 

indústrias ou para descarte de dejetos industriais e domésticos.   

 

O licenciamento ambiental é um dos mais importantes instrumentos de controle ambiental existente no País, mais até do que a scalização 

realizada pelos órgãos detentores do poder de polícia. É importante atentarmos que a necessidade de scalizar o meio ambiente é 
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inversamente proporcional à eciência do processo de licenciamento, ou seja, quanto melhor elaborado for o processo de licenciamento, 

menor será a necessidade de scalizar o empreendimento. 

Nesta perspectiva, a municipalização do licenciamento ambiental vem sendo discutida e apontada como alternativa aos municípios 

consorciados desde 2011 quando a temática passou a incorporar o Plano Anual, propondo a institucionalização de um sistema integrado de 

municipalização do licenciamento ambiental para os municípios do Consórcio Intermunicipal Quiriri, de forma a caracterizar um cenário 

inovador que comporte tal desao utilizando-se de um novo arranjo institucional, considerando que a maior parte dos municípios consorciados 

não possuem estrutura administrativa especíca voltada para a temática ambiental. 

Entendendo o formato consorciado como indicado aos nossos pequenos municípios e a necessidade de que os municípios desenvolvam o 

poder local a m de garantir o equilíbrio ambiental, pois é na esfera local que os problemas são vivenciados de forma direta e mais facilmente 

resolvidos, devido à possibilidade de envolvimento da comunidade na tomada de decisões e no desenvolvimento de ações preventivas e 

recuperadoras do meio ambiente, a proposta voltou à pauta de Assembleia do Consórcio Intermunicipal Quiriri em 23/07/2013 . Posteriormente 

foi discutida em reunião conjunta com as Associações Empresarias dos municípios do CIQ em 27/08/13.    
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Em setembro de 2013 os prefeitos do CIQ decidem pelo desenvolvimento individual dos processos de municipalização por parte de cada 

prefeitura, incluindo apenas a previsão no Plano Anual de Trabalho de 2014 de ações referentes a implantação de um banco de horas 

prossionais para suplementação dos trabalhos de municipalização do licenciamento ambiental e capacitação técnica dos agentes 

envolvidos.  

Estudos realizados pela Confederação Nacional da Indústria – CNI  apontaram que 74,5% das grandes empresas e 71,3% das pequenas e médias 

enfrentam diculdades em obter licenças ambientais, ou seja, em adequar a atividade às disposições legais exigidas pelo Poder Público. Além 

disso, 62,4% das grandes e 58,9% das pequenas e médias empresas enfrentam frequentemente problemas com os órgãos ambientais 

reguladores pela demora na análise dos estudos ou excessivo rigor técnico desnecessário imposto pelos agentes ambientais. Ainda neste 

sentido, o Brasil está qualicado no ranking que compara o tempo de análise dos processos de licenciamento como sendo um dos piores do 

mundo. Estima-se que o tempo médio para análise de licenças ambientais varia entre 18 a 27 meses. 

 

Em 28/09/2014, uma atualização de informações acerca do contexto legal ligado a tema da municipalização do l icenciamento ambiental e da 

possibilidade de instituição dos Sistemas Municipais de Licenciamento Ambiental foi apresentada aos prefeitos, atendendo, também, a 

demanda apresentada pelas Associações Empresarias. Na ocasião, os prefeitos de Rio Negrinho e Campo Alegre decidem pela cooperação 

técnica e contratação conjunta de consultoria via consórcio. Um Termo de Cooperação Técnica com a FACISC e o rateio de despesas entre 

Campo Alegre e Rio Negrinho é assinado durante o Seminário Desaos da Sustentabilidade, promovido pela Associação Empresarial de São 

Bento do Sul com apoio do CIQ.  



 

  

A cooperação técnica com a FACISC apoia-se em três linhas metodológicas contemplando o Diagnóstico do arranjo legal e institucional da 

gestão ambiental do Município; Modelagem Institucional para o Licenciamento Ambiental Municipal; Capacitação dos agentes Ambientais 

Municipais. Os resultados pretendidos a serem alcançados visam a estruturação completa do sistema municipal de licenciamento, propiciando 

ao município a avaliação dos impactos ambientais a nível local. 

 

 
 
 
 

 

 
Rua Felipe Schmidt, 331, Centro, São Bento do Sul – SC 

CEP 89.280-178 
www.quiriri.com.br 

Santa Catarina - Brasil 

                                        



 
 

                              

 

Para atingir tais resultados, foi instituída uma Comissão Executiva conforme Resolução CIQ 009/2014, encarregada do estudo, planejamento, 

coordenação e implantação dos trabalhos de municipalização do licenciamento ambiental dos municípios do Consórcio Quiriri envolvendo 

representantes das prefeituras de Campo Alegre e Rio Negrinho, das Associações Empresariais de Campo Alegre e Rio Negrinho, da FACISC, do 

Conselho da sociedade civil do CIQ e do próprio Consórcio Quiriri.  

 

A análise da estrutura e do arranjo legal de cada município, o planejamento do mais adequado arranjo institucional denindo estrutura mínima 

e o grau de participação do Consórcio Intermunicipal Quiriri na proposta do modelo mais adequado a ser instituído passaram pela aprovação 

do supracitado grupo. 

Cabe lembrar que, se por um lado a descentralização tem provocado a transferência de poderes, recurso e responsabilidades do governo 

central para outras esferas de governo, por outro lado, muitas fraquezas a serem superadas por meio de políticas publicas,  se transformam em 

obstáculos que a inviabilizam. 
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Com a promulgação da Lei 11.107/05, a cooperação foi revestida de maior segurança jurídica, permitindo seu planejamento e atuação a 

médio e longo prazo. A Referida Lei além de instituir regras para a formação de consórcios públicos, prevê que municípios estados e União, 

atuem de maneira conjunta, em diversas áreas. No caso da área ambiental, vale ressaltar os seguintes parágrafos do artigo 2 da referida Lei: 

§ 20. os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e preços públicos 

para prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de bens públicos por ele administrados ou, mediante autorização especíca, pelo ente da 

Federação consorciado. 

§ 30 os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização 

prevista no Contrato de Consórcio Público  que deverá indicar de forma especíca o objeto  da concessão, permissão ou autorização e as 

condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. 

A prática do licenciamento ambiental tem importantes contribuições no sentido de denir novas formas de regular a troca entre natureza, 

indivíduo e sociedade, por envolver o conhecimento da realidade local e pela proximidade dos órgãos de controle, educação e 

scalização. 

A competência plena para o licenciamento ambiental municipal está  determinada pela Lei, cabendo ao Município a sua preparação e 

capacitação para o desenvolvimento dos serviços públicos na área ambiental. Porem, é necessário um caminho preparatório, pois não se trata 

de um processo meramente documental. O zelo na composição desse caminho é fundamental para sua legalidade e efetiva funcionalidade. 

Conforme preconiza Julis Oracio Felipe, “É evidente que é desejo da sociedade em geral que o licenciamento sempre seja concedido e 

scalizado pelo ente  mais próximo possível do local do empreendimento, onde a lei assim o permitir, em função do impacto potencial ou 

efetivo.   Mas a sociedade, estando inserida em um Estado Democrático de Direito, deve compreender que para atingirmos o nível do 

licenciamento municipal estruturado e que atenda os anseios de produtores, industriais e da proteção e conservação da natureza, de acordo 

com os princípios do desenvolvimento sustentável, precisa de instrumentos legais robustos”.  É o que buscamos. 
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O conjunto de Projetos de Lei, resultado do primeiro módulo I “Diagnóstico do Arranjo Legal e Institucional da Gestão 

Ambiental dos Municípios visando Municipalização do Licenciamento Ambiental” foi encaminhado aos municípios, para 

o devido encaminhamento as Câmaras de Vereadores. Esta é a fase em que se encontra esta Frente de Ação. 

ü Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográ�ica: 

 Fase Atual da Ação – Prosseguimento das discussões acerca da ampliação da área do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográca: aprovada a 

ampliação da área do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográca do Rio Canoinhas – integração das bacias contíguas 

Síntese dos Movimentos: Diálogos do Quiriri - Comitê de Bacias Hidrográcas:  

 
Ações voltadas a representação dos municípios em um comitê de bacia visando suprir a lacuna de representação na qual a região se 

encontra  integram o Programa Quiriri Sustentável contemplado na Frente Estratégica de Gestão Participativa por Bacia Hidrográca compondo 
o Aprimoramento do Programa Intermunicipal da Água (PIA).  Saiba mais em: 
http://quiriri.com.br/arquivos/programas/GWX81QDN_fa5058d6aeb99aa025cf35044715b3c7.pdf 

 
 
Os Comitês de Bacia Hidrográca são organismos colegiados que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e existem no Brasil desde 1988. A composição diversicada e democrática dos Comitês contribui para que todos os setores da 
sociedade com interesse sobre a água  na bacia tenham representação e poder de decisão sobre sua gestão. Os membros que compõem o 
colegiado são escolhidos entre seus pares, sejam eles dos diversos setores usuários de água, das organizações da sociedade civil ou dos poderes 
públicos. Suas principais competências são: aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; arbitrar conitos pelo uso da água, em primeira 
instância administrativa; estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água; entre outros. 
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Constituir um comitê de bacia hidrográca para o Rio Negro vem sendo objeto de muita discussão no âmbito do Planalto Norte 

Catarinense e Sul do Paraná, visando suprir a lacuna de representação na qual a região se encontra em tão importante processo colegiado. 

Tendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e o  Instituto das Águas do Paraná  como aporte de informações, uma 

Comissão hospedada na AMPLANORTE, reunindo representantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri, Universidade do Contestado, Prefeituras 

Municipais, Epagri, Autarquias de Água  entre outros  teve a oportunidade de promover um diálogo que culminou na vericação de 

impossibilidade de constituição de um novo comitê de acordo com a ANA - Agencia Nacional da Água, pautada na setorização da região, 

corroborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável que manifesta a impossibilidade de criação de pequenos comitês, 

entendendo a grande fragilidade resultante da pouca estrutura e representatividade que estes apresentam. 

 

Sensibilizados pelo movimento desencadeado na região, representantes do Comitê da Bacia Hidrográca do rio Canoinhas e Timbó, 

discutindo os desaos da gestão e implementação de ações durante o Seminário Regional PlaNorte Água e Solo  que aconteceu em 18/11/14 

visando "Discutir e planejar com as lideranças envolvidas, ações para o desenvolvimento dos Comitês de Gerenciamento de Bacias 

Hidrográcas do Planalto Norte Catarinense e avaliar as ações do Programa Planorte Água e Solo", (programa que constituído pela vontade 

de várias entidades (mais de 50) e que  tem a coordenação de um grupo executivo formado pelos Comitês de Bacias do Rios Canoinhas e 

Timbó, Epagri, Fatma e Amplanorte), culminou na proposta de ampliação da área de abrangência dos comitês existentes de forma a 

contemplar os municípios ainda não representados em Comitê de Bacia hidrográca no Planalto Norte compondo a margem catarinense do 

rio Negro. A diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa Catarina colou-se à disposição 

dos atores locais para articular tal ação. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Acolhida pelos integrantes do Comitê da Bacia Hidrográca do rio Canoinhas, a ideia de integração das bacias contíguas teve sua 

Aclamacão em 14/04/15, em uma reunião de trabalho que contou com a presença de  46 pessoas oriundas de diversas representações.  Na 

ocasião, foi formado um grupo designado como “Grupo Pó Integração”  com representantes da AMPLANORTE, Consórcio Intermunicipal 

Quiriri, CASAN, EPAGRI, Ong Voz do Rio, Facisc; Sinpesc; SDR Mafra; defesa civil e sociedade civil, que irá, neste primeiro momento, capitanear 

o processo de integração e ampliação, planejar as ações e executar as atividades previstas para o andamento do processo.  
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ü Circuito das Araucárias de Cicloturismo: 

Fase Atual da Ação – Os resultados do Programa do Circuito das Araucárias de Cicloturismo são mapeados em três linhas de ação: 

Ø Resgate de Valores: Mídias Sociais a Serviço da Valorização da Vida! 
Identidade visual e sinalização - manutenção e atualização do site, blog e face,  material promocional, cartilhas, yers, 

carimbos e certicados  

Placas Indicativas: manutenção, reposição e incremento. Trezentas placas indicativas contendo informações sobre trajeto, distância ao 
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próximo ponto, km parcial, km do trecho, altitude e localidade. Pontos de apoio, locais cadastrados como Amigos do Cicloturista, pontos para 

carimbo do passaporte e pontos de informações. Essas informações estão disponíveis no website do Programa no ar desde dia 02/06/12 no 

endereço www.circuitodasaraucarias.com.br  
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Ø Promoção do Encontro: Eventos e Capacitações a Serviço da Valorização da Vida 



Junho de 2015 – EVENTOS 

Formatados na colaboração entre todos os níveis de governo, organizações privadas e sociedade civil de forma a combinar ideias, 

experiências e recursos existentes em todos os três setores, os eventos os eventos anuais promovidos no Circuito das Araucárias são importante 

elemento integrador e disseminador dos valores locais, contribuindo, signicativamente para o fortalecimento das relações sociais e para o 

senso de valorização da vida em todas as suas formas. 

O Pedal Circuito das Araucárias 2015 – Etapa I reuniu, em 21/06/2015, 360 ciclistas,  420 pessoas envolvidas,  500 maçãs,  6 caixas de banana, 

1,2 mil copos de água, 63 quilômetros pedalados, 25 cidades representadas;  

O Pedal Circuito das Aracucarias - Etapa II aconteceu durante o Festival de Outono do Município de Campo Alegre em 19/07/2015 com a 

presença de 125 ciclistas que pedalaram 45 km. 

O Pedal Circuito das Araucárias 2015 – Etapa III aconteceu no município do Corupá em 13/09/15 com a presença de 152 ciclistas que 

pedalaram 35 km. 

O Pedal Circuito das Araucárias 2015 – Etapa IV previsto para13/12/15 no município de Rio Negrinho como uma das ações do Natal Encantado 

foi cancelado. 

Veja mais em: http://www.gazetasbs.com.br/site/noticias/desbravando-a-regiao-com-as-proprias-pernas-nos-63-km-do-pedal-da-mari-2467 Ou 

https://www.facebook.com/circuitodasaraucarias?fref=ts 

www.circuitodasaraucarias.com.br  

 facebook.com/circuitodasaraucarias  
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Capacitações 

Temos como compromisso realizar anualmente uma capacitação local voltada aos atores envolvidos e possíveis parceiros de forma a atualizar 

informações e evoluir no formato do Programa. A prerrogativa consiste em atender da melhor forma possível nossos usuários, com informações 

e serviços, apoiando assim nossa cadeia produtiva local. Todo o trade turístico dos municípios consorciados (hotéis, pousadas, cafés coloniais, 

restaurantes, museus, ocinas, postos de combustíveis, pontos de carimbo, pontos de amigos do cicloturista, secretarias de turismo, etc.), pode 

apoiar e participar. Todos os parceiros capacitados recebem um certicado e estando habilitados podem divulgar sua marca no site 

circuitodasaraucarias.com.br e ser indicado aos cicloturistas.  
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Ø  
Ø Gestão Integrada - Arranjo Produtivo Local a Serviço da valorização da Vida 

ü Comissão Executiva do Programa Circuito das Araucárias de Cicloturismo do Consórcio Intermunicipal Quiriri com reuniões 

mensais; 

 

ü Rede colaborativa do Circuito das Aracucarias de Cicloturismo do CIQ - Arranjo Produtivo Local de cicloturismo e aventura 

como indutores do desenvolvimento solidário sustentável  

Rede em Junho de 2015 - ASBCiclo, Pedala Jaraguá, Pedal da Mari, Rino, CFC Adriano, Esquadrias Alumitek, Demarchi’s Bike 

Shop e Alvo Visual Impressões Digitais, Makrobom Chocolates, Metalúrgica Wind, Toalhas Buddemeyer, Hupi Bikes, Pousada 

das Araucárias, Banana Brasil, Free Force, Over Bike, Supermercados Germânia, Brigadistas de São Bento, Policia Rodoviária 

Federal, Polícia Militar de SC, SAMAE SBS, Edson Fischer (Equipe Apoio Pedal da Mari - cobertura fotográca). Nas Prefeituras 
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Síntese de Movimentos: Diálogos do Quiriri – Circuito das Araucárias: idealizado  como elemento integrador e fomentador de princípios ligados à 

qualidade de vida e ao desenvolvimento solidário com Paz, o circuito buscou na tradição do ciclismo na região, que remonta características de sua 

colonização que  culturalmente sempre utilizou-se da bicicleta e nas entidades atuantes no setor como o Grupo Coiotes de SBS e Rino em Rio Negrinho 

que promovem a prática entre os simpatizantes e comunidade em geral, sua fundamentação, tendo como prerrogativa  o fortalecimento das 

iniciativas locais à construção de arranjos produtivos no setor de cicloturismo e aventura como indutores do desenvolvimento solidário sustentável. 

Neste aspecto, a terceirização das atividades de gerenciamento, capacitação e manutenção do roteiro Circuito das Araucárias de Cicloturismo nos 

municípios do Quiriri trouxe bons avanços na tratativa integrada e prossional superando limitações com o tratamento único e prossional para a 

 
 

consorciadas: Secretárias de Turismo, Secretárias de Saúde, Fundações Municipais de Esportes, Departamentos de Transito, 

Secretarias de Agricultura.  

Fotos da Comissão Executiva Circuito das Aracucárias de cicloturismo e Núcleo Gestor do Programa de Resgate Histórico e 

Tur´sitico da Estrada Dona Francisca. 
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questão, vencendo as limitações de cada prefeitura no trabalho pontual que acabavam comprometendo o circuito como um todo, e, dessa forma, 

melhorar ainda mais o atendimento aos cicloturistas. A  Associação São Bentense de Ciclomontanhismo, ASBCiclo, foi vencedora do Processo Licitatório 

e desenvolve atividades de gerenciamento desde então. A RINO, o Pedala Jraguá e o Pedal da Mari são instituições que também beneciam-se 

institucionalmente do Circuito, assim como, toda a aparelhagem turística dos municípios consorciados (hotéis, pousadas, cafés coloniais, restaurantes, 

museus, ocinas, postos, pontos de carimbo, pontos de amigos do cicloturista, secretarias de turismo etc. O desao de promover o turismo integrado 

baseado na necessidade de tratamento único e prossional para a questão é o desao constante desta CE que reúne-se mensalmente. O 

acompanhamento e participação pode acontecer, também, pelas mídias do Programa: www.circuitodasaraucarias.com.br ; 

facebook.com/circuitodasaraucarias. Em 2015, ações voltadas a elaboração do Plano Estratégico Dona Francisca de Desenvolvimento Integrado 

passaram a compor a agenda da Comissão Executiva circuito das Aracucárias de Cicloturismo. Veja mais em: 

http://quiriri.com.br/arquivos/programas/J7P9WCY1_565ca47a59117950353231d1b682b2c2.pd 

ü Pagamento por Serviços Ambientais – PSA rio Vermelho/Humbold: 

Junho de 2015 – Encontro de reconhecimento pelos esforços de preservação dos recursos hídricos e proteção do manancial que abastece o 

município de SBS acontecerá em 10/06/15 com a premiação dos produtores ou proprietários de terras as margens do rio Vermelho, do ponto de 

captação de água do município de São Bento do Sul, até a divisa com o município de Campo Alegre. 

 Lembrando: Diálogos do Quiriri – PSA: O Pagamento por Serviços Ambientais –  Produtor de Água Rio Vermelho integra o Programa Quiriri 

Sustentável contemplado na Frente Estratégica de Gestão Participativa por Bacia Hidrográca. Ações para aprimoramento vem sendo planejadas 

pelo Comitê Gestor com a participação do Grupo O Boticario que manifestou interesse em participação e da Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de SC. O programa objetiva esforços futuros de ampliação de sua área de atuação, estendendo-se à montante da bacia 

hidrográca localizada no município de Campo Alegre, reforçando um sistema integrado de Unidades de Conservação da região do Consórcio 

Intermunicipal Quiriri. 
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ü Círculos da Sustentabilidade 

dezembro de 2015 – O grupo de pesquisa “Design em Território” do Campus da UNC de Rio Negrinho,  vinculado ao CNPQ e sob coordenação 

da Professora Malis M. L. Keil , inicia aplicação da metodologia dos Círculos da Sustentabilidade visando prever ações futuras e orientar projetos para os 

territórios analisados. A análise iniciou-se no território de SBS. 

 Lembrando: Diálogos do Quiriri – Círculos da Sustentabilidade:  Migrando de administrativo para público e de ambiental para multinalitário o 

novo formato do Quiriri exigiu um elenco de ações de adequação institucional. Em avaliando sua trajetória identicamos forte fragilidade no 

desenvolvimento da "vertente comunitária" da metodologia de atuação do CIQ, impondo-nos o compromisso de resgate este capital social - "nossa 

vertente comunitária". Dessa forma, a ideia central do Programa de Cidades do Pacto Global da ONU dedicada a traduzir princípios globais em dia-a-

dia da governança e gestão urbana através da colaboração entre todos os níveis de governo,  empresas e sociedade civil, mostrou-se uma excelente 

ferramenta para este resgate, reconhecendo que ambas iniciativas tem interesse comum de promover a sustentabilidade, resiliência, diversidade e 
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adaptação de nossas cidades face a nossos desaos. Assim, em dezembro de 2013 os prefeitos do território Quiriri (com apoio da Aliança Paraná 

Sustentável), aprovaram a adesão de nossas cidades ao Pacto Global da ONU com o compromisso de apoiar seus dez princípios em matéria de 

direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção usando como ferramenta os Círculos da Sustentabilidade do Programa 

de Cidades da ONU.O método desenvolvido em Melbourne utilizado para avaliar a sustentabilidade e proposto pela equipe do professor Paul James , 

da Universidade de Western Sydney, Austrália , conta com a participação direta do engenheiro Eduardo Manuel Araujo que nos acompanha pelo 

Centro de Inovação hospedado no Laboratório de Sincronicidade da PUC, Paraná.  A inovação do método que muda o paradigma dos estudos 

urbanos pela promoção da visão holística e integrada da vida urbana foi considerado um excelente ferramental como subsídio para tomada de 

decisões desde quando apresentada aos prefeitos em dezembro de 2013 que, na mesma data, aprovaram tal formato de trabalho. (veja mais em 

http://citiesprogramme.com/archives/6304)A ideia de desenvolver o retrato local das cidades do CIQ pelos circulos da sustentabilidade (entendidos 

como representação da metodologia na leitura local em quatro segmentos: politico, cultural, ecológico e econômico), permeia o processo desde sua 

origem. 
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ALINHANDO APOIO A NOVA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL . 

 

Outra frente de ação adotada pelo Consórcio Intermunicipal Quiriri visa apoiar as 

empresas e outros grupos de interesse no estabelecimento e implementação de iniciativas de 

sustentabilidade buscando divulgar e promover os dez princípios do Pacto global. A 

aproximação e divulgação das ações do Movimento Nós Podemos Santa Catarina pelos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e a implementação de ações voltadas a 

resiliência das cidades (Construindo Cidades Resilientes – Minha Cidade está se preparando) já 

estão sendo promovidos na região.  

http://nospodemos-sc.org.br/odmods-e-apresentado-na-posse-da-nova-diretoria-do-

consorcio-quiriri/ 

 Estas ações articuladas pelo Movimento Quiriri Sustentável (MQS) lançado em 26/04/2014 

durante o evento de Ação Global em São Bento do Sul, que assume como meta “elaborar e desenvolver agenda estratégica regional para a 

sustentabilidade em colaboração com os agentes públicos, empresariais, sociais e educacionais, comprometidos com o Programa de cidades do 

Pacto global da ONU, de modo a resgatar os valores e potencialidades dos cidadãos, das localidades, dos municípios e da região do Quiriri em favor 

da prosperidade e qualidade de vida dos seus habitantes”, buscam a ampliação do espaço participativo do CIQ.    
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O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de mobilizar 

a sociedade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e 

internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à 

corrupção, reetidos em 10 princípios.  

 

 

 

 

Esses 10 princípios são derivados da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização 

Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção.  

Atualmente mais de 8000 empresas no Brasil são signatárias, tornando-se hoje a maior rede corporativa de 

sustentabilidade do mundo e a 4ª rede em tamanho global. O Consórcio Intermunicipal Quiriri  e suas cidades signatárias 

receberam a carta de boas-vindas ao Pacto Global em 2013  e desde então propaga os seus princípios como um 

compromisso ligado à estratégia da organização. 

 

 
 
 
 

 

 
Rua Felipe Schmidt, 331, Centro, São Bento do Sul – SC 

CEP 89.280-178 
www.quiriri.com.br 

Santa Catarina - Brasil 

                                        



 

 

 

Contatos Locais das cidades signatárias: 

Campo Alegre – Gilson Brunnquell 

Corupá – Jean Marciel Fuck (in memoriam) 

Tiago Vinicius Leal  

Rio Negrinho – Eloah Kresko 

São Bento do Sul – Aline Bail 

 

Contato Consórcio Intermunicipal Quiriri 

Luciano Planca 

Leoni Fuerst 
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Migrando de “administrativo” para “ público” e 

de “ambiental” para “multifinalitário” o  novo 

formato do Consórcio Intermunicipal Quiriri 

exigiu um elenco de ações de adequação institucional. 

Nesse aspecto destaca-se a premissa de um 

consórcio que não busca tão somente a resolução 

de problemas específicos e imediatos, cujas 

soluções são necessárias desde ontem, ou 

direcione suas ações para busca de redução de 

custos em atividades operacionais específicas, 

mas, também, um consórcio que busca pensar o amanhã. 


