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A ABC realizará sua décima segunda reunião ordinária de 2013. Toda a comunidade deve participar!

12ª Reunião Ordinária ABC 2013

A ABC realizará sua décima segunda reunião ordinária mensal de 2013. Toda a comunidade pode participar.

Acompanhe-nos nas redes sociais:

Evento: 12ª Reunião Ordinária Mensal ABC 2013
http://www.abciclovias.com.br
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Data: QUARTA-FEIRA, 11 de dezembro de 2013

Hora: 19:00h.

Local: Rua Prof. João Boos, 43 - Vila Nova - Blumenau - SC

Área social externa da residência do Sr. Wilberto Boos (acesso pela Rua Frei Gabriel Zimmer, transversal da Rua
Almirante Barroso, ao lado da loja Almirante Automóveis, ver imagem abaixo).

Pauta:

1) Aprovação da ata anterior (ao final);

2) Passeio Natal 2012 (Boos)

3) Encerramento ABC 17/12;

4) Próximas reuniões ABC-COPLAN;

5) Primeira reunião 2014 e calendário de reuniões 2014;

Complementação da pauta via contato abaixo:
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Informações:

wboos@ig.com.br

3035-3297 ou 9991-5610

com Wilberto Boos - Diretor Social

Thiago Duwe - Presidente

Gestão 2012-2013
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Ata da Reunião Ordinária Mensal da ABC - Associação
Blumenauense pró-Ciclovias de 16/10/2013. Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil
e treze, com início às dezenove horas e trinta minutos na área social externa
da residência do Sr. Wilberto Boos, sito na Rua Professor João Boos, número
quarenta e três, município de Blumenau, realiza-se a reunião ordinária mensal
da ABC. A reunião é dirigida pelo diretor social Wilberto Boos contando com a
presença do presidente Thiago Duwe, vice-presidente da ABC Carlos Roberto
Pereira, do presidente do conselho fiscal Eldon Jung e do diretor técnico
Fabrício José Barbosa; dos colaboradores Giovani Rafael Seibel, Hans Dieter
Nicolai, Mauro Zacharias Moreira, Sally Rejane Satler, Daniella Roste e Diego
Dambrowski, com os seguintes itens de pauta: 1) Aprovação da ata anterior; 2) Confirmação das reuniões novembro e
dezembro; 3) Eleições ABC, cargos e mudança estatutária; 4) Informe sobre
ecoturismo; 5) Agenda para reunião Câmara de Vereadores; 6) Próximos passeios
em novembro e dezembro; 7) Calendário ABC 2014, reuniões e eventos; 8) Termo de
compromisso com entidades em passeios ciclísticos; 9) Palavra livre. 1) Aprovação da ata anterior: a ata
previamente disponibilizada pela internet é aprovada sem ressalvas. Em seguida
diante da necessidade de alguns presentes saírem cedo, Thiago sugere iniciar a
pauta pelo item número cinco, proposta aceita por todos. 5) Agenda para reunião Câmara de Vereadores: Thiago
comentou da
realização da reunião pública com apoio da Câmara de Vereadores às dezenove
horas no dia dezessete de outubro, onde a ABC terá a presença de todos os
vereadores. Comenta que será criada uma frente parlamentar de ciclovias e
mobilidade interna na Câmara de Vereadores a ser lançada nesta reunião pública
onde pelo regimento esta frente deve reunir-se ordinariamente uma vez por mês.
Ademais ela tem a prerrogativa de convocar entidades e membros da sociedade
civil. Sally comenta da necessidade de enfatizar nesta reunião pública a
demanda reprimida de ciclistas que aumentou nos últimos anos, questão reforçada
por Eldon. A programação será a apresentação pelo presidente da câmara sobre a
aprovação do convênio do executivo e em seguida a ABC terá um espaço para
apresentar as reinvindicações com a apresentação dos projetos pelo executivo.
Por fim os vereadores comentam e a frente será oficializada. Prosseguindo,
Thiago sugere deliberar sobre a pauta número quatro, sugestão acatada. 4) Informe sobre ecoturismo: Eldon
comenta de uma reunião que houve sobre ecoturismo com o ex-prefeito de Blumenau
Sr Felix Theiss onde nesta agendou-se uma próxima reunião no dia trinta de
outubro próximo. Eldon comenta que nesta próxima reunião haverá um espaço de
vinte minutos na Câmara de Veradores para exposição sobre o tema cicloturismo.
Adiante, Thiago sugere passar ao item seis, sugestão acatada. 6) Próximos passeios em novembro e dezembro:
Wilberto comenta do próximo passeio ciclístico no dia três de novembro com
apoio do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Regional de Blumenau
por iniciativa do curso de Engenharia de Produção, com saída do pátio desta
instituição. Dentro do tema passeios, Sally comenta sobre uma proposta dos
estudantes desta Universidade para a realização de um Desafio Intermodal em
Blumenau, a exemplo de outros realizados em diversas cidades brasileiras.
Thiago citou algumas cidades onde foi realizado como Florianópolis e São Paulo
onde Sally compromete-se a entrar em contato para fomentar esta proposta no ano
de dois mil e quatorze. Fabrício comenta sobre a realização do Passeio de Natal
onde Thiago sugere o dia dezenove de dezembro numa quinta-feira. Propõe-se por
comodidade a realização do jantar de encerramento da ABC na mesma data. Outro
passeio será no dia dez de dezembro com a comunidade do distrito da Vila
Itoupava, sendo coordenado por Giovani Seibel. 8) Termo de compromisso com entidades em passeios ciclísticos:
Fabrício
lembra da discussão sobre as contrapartidas, compromissos sociais ou
responsabilidades sociais das entidades que desejarem realizar passeios e
atividades envolvendo a ABC. Eldon lembra que se deve tomar cuidado para não
gerar uma obrigação excessiva. Por fim Thiago exemplifica ações que podem ser
realizadas como instalação de bicicletário, armário para ciclistas, vestiário
para ciclistas, realização de palestras sobre o uso da bicicleta e respeito dos
motoristas aos ciclistas, doação de uma contrapartida financeira e doação de
bicicletas com itens de segurança para crianças carentes. Delibera-se pela
elaboração de uma lista de compromissos sociais que a entidade poderá escolher
para assumir como forma de responsabilidade social. Sally por fim sugere um
procedimento onde para a ABC poder apoiar o passeio ou evento e autorizar o uso
do seu nome ou símbolo no cartaz de divulgação da respectiva entidade, esta deve
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ter seu compromisso social obrigatoriamente impresso no cartaz de divulgação.
Prosseguindo, Thiago sugere tratar dos itens restantes da pauta na ordem,
proposta acatada por todos. 3) Eleições
ABC, cargos e mudança estatutária: Thiago comenta que profissionalmente
está sobrecarregado e não pretende continuar como presidente da ABC. Em
conversas paralelas, Thiago sugeriu a candidatura do colaborador Giovani Rafael
Seibel que foi prontamente apoiada pelos presentes. Em seguida Thiago solicita
a sugestão das candidaturas para vice-presidente onde Wilberto sugere o nome de
Carlos Roberto Pereira, sugestão aceita pelos demais. Prosseguindo, Thiago
sugere a candidatura de Wilberto Boos como Diretor Social, nome que foi
acordado por todos como adequado para a continuidade nas ações sociais da ABC. Em seguida Thiago
sugere a continuação de Fabrício como diretor técnico e secretário também de
comum acordo apoiado pelos demais. Adiante, Thiago comenta que com a saída a
algum tempo de Diogo Junkes da diretoria administrativa e da tesouraria, esta
função dividida entre os demais diretores tem sobrecarregado-os. Diante disso, sugere
com certa surpresa o nome de Daniella Roste como diretora administrativa e
tesoureira pelo fato de já trabalhar no ramo. Eldon comenta do apoio do
escritório de contabilidade Fator Contabilidade que poderá fornecer subsídios
para Daniella casa haja dificuldades em lidar com a contabilidade. Adiante, sugerem-se
alguns nomes do Conselho Fiscal onde se coloca os nomes de Thiago Duwe como
presidente, Sally Satler e Mauro Moreira como titulares e Diego Dambrowski como
suplente. Em seguida
Fabrício comenta da necessidade da reforma estatutária.
Thiago lembra a possibilidade da reforma eliminar o excesso de cargos e a
burocracia onde Fabrício comenta que é necessário eleger um Conselho
Deliberativo para a reforma. Diante disso sugere-se Giovani Seibel como
presidente e Eldon Jung, Hans Dieter Nicolai, Fabrício José Barbosa e Sally
Satler como titulares. 7) Calendário ABC
2014, reuniões e eventos: Thiago solicita a confirmação das próximas
reuniões ordinárias da ABC onde Fabrício fala da necessidade de pré-agendar as
datas fixas. Delibera-se para o dia treze de novembro e onze de dezembro, sendo
pré-determinadas as datas das terceiras quartas-feiras para as reuniões
ordinárias mensais do calendário do ano de dois mil e quatorze. 12)
Palavra livre: Thiago comenta sobre a necessidade da continuidade da
participação da ABC no Conselho de Planejamento de Blumenau, onde sugere o nome
de Giovani Seibel para substituí-lo como titular neste órgão, proposta acatada
pelos demais. Outro assunto foi a criação pelo colaborador Mauro Moreira do
grupo &ldquo;Estacionaram na Ciclofaixa em Blumenau&rdquo; na comunidade virtual Facebook.
Ele comenta que o grupo foi criado com o intuito de coletar fotografias dos
automóveis, caminhões e ônibus que irregularmente estacionam nas ciclofaixas,
ciclovias e até calçadas de Blumenau. Ademais, ele imprimiu a maioria das fotos
e irá apresentá-las na audiência da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrado a presente ata que vai assinada por mim, Fabrício José
Barbosa, secretário da ABC e por todos os membros presentes.
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