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Aos três dias do mês de juúo do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:30 horas, na sede do

Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental-ClCA, localizado na Rua Professora Neusa Cascão

Borba, 1691, Paranavaí Paraná, reuniram-se os membros pertencentes ao Conselho Consultivo
do Consórcio Intermunicipal Caiú Ambiental - CICA, sob a presidência do Secretrlrio

Executivo , Osval Cesar Kulevicz. Primeiramente deu boas-vindas aos presentes, e em seguida

passou-se à discussão da pauta: I - Abertura; II - Plano Intermunicipal de Gestão IntegÍada de

Resíduos Sólidos - PICIRS, III- Regularização e operação dos aterÍos, IV- Planos de arborização, V-
Estrada da Integração VII - Cooperativas, VII- Licitação Compartilhada ,VIll- Assuntos e informes
gerais; IX- Encerramento. Ato continuo pnssou a falar sobre o PIRGIRS, este foi aprovado pela

maioria dos municípios , este plano que é previsto para vinte anos e trata de nove tipo de

residuos, e seis progÍamas e vinte e quatro projetos este plano que é para ser desenvolvido e

conjunto. No cronograma para execução do PIRGIRS tem se prazos de imediato, curto, médio e

longo com objetivos a serem atingidos até 2040. lnformamos da impoÍância de todos os entes

consorciados aprovarem o plano . CICA esta a disposição para auxiliar para que seja aprovado o

PIRGIS. Será necessário a formação de câmara técnica para que seja iniciado o que contempla o

Plano. Uma das questões previstas é encerramento de lixões e iíreas de bota fora que o CICA
auxilia alguns municípios. A conselheira de Mirador questionou a possibilidade de educaçào

ambiental nos municípios. O técnico ambiental lalou que é possível , é um projeto que a maioria
dos municípios solicitam. CICA analisará a melhor forma de auxiliar os entes consorciados.

Conselheiro de Presidente Castelo Branco questionou a respeito do cronograma do PIRGIRS

como será executado. Será verificado em conjunto paÍa que o cronogrÍrma seja iniciado e

executado de forma correta e que não fique apenas no papel e sim uma ação concreta. A respeito

da operação percola alguns municípios do território do CICA teve visita de fiscalização, o

consórcio está a disposição para auxiliar. O Conselheiro de Cruzeiro do Sul falou que a operação

percola no município visou a fiscalização da rirea de transbordo , a licença está em andamento

porém não liberada. Ato continuo o engenheiro ambiental do CICA passou a falar sobre a gestão

doas aterros cedidos ao CICA. ambos aterros tem projetos para recebimento de vinte toneladas

dia , esta em analise quais municípios destinarão resíduos para os aterros. Os recursos do

govemo que o CICA está aguardando para manutenção e adequação nos aterros estri bloqueados

pelajustiça, o CICA está buscando nova forma de financiamento para readequar esses atenos. O

Conselheiro de Terra Rica questionou se tem prazo para que o municipio possa destinar resíduo

em aterro . A principio não tem um data certa pois estií em andamento a possibilidade de

financiamento e a elaboração do projeto básico para licitação dos aterros. O técnico ambiental

falou da possibilidade de todos municípios realizar uma licitação para destinar os resíduos para

ateno adequado até que o aterro do CICA será iniciado e concluído. Continuando , a engenheira
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agrônoma iniciou relatando que o cica já realizou dois planos de arborizações que estão em

analise no ministério público para posterior audiência publica e aprovação dos mesmos. Foi

contratado um software de gestão para plano de arborização para agilizar na elaboração dos

planos, que atualmente estií em fase de implantação e todos os municípios poderão ter aeesso as

informações do seu município lançados e informados do software. Quatro municípios serão

inicializados o plano de arborização estes que já solicitaram, os municipios que precisem de

algum auxilio para atualizar ou para emissão de laudos para erradicação e poda de arvores

encamiúe a demanda para CICA. O aplicativo registrará todas as ações que forem realizadas.

Os laudos acontecem in loco e as informações serão lançadas no software. Ato continuo o
técnico agrícola, passou a falar sobre o Programa Estrada da Integração parceria entre CICA e
SEAB que conta com ajuda para combustível e cessão de maquinas e camiúões. Atualmente o
Programa para adequação e readequação de estradas rurais está no município de Terra Rica , o
custo do km devido a aumento do combustível é de aproximadamente quinze mil por km o que

pode ser mais vantajoso com auxilio da prefeitura . Na sequência os municipios de Mirador,

Paranavaí, Amaporã e Paranapoema serão os próximos municipios atendidos com programa.

Para destacar a sequência de execução dos serviços é realizado através de manifestação de

interesse do município e a elaboração do POA documento que relata todos os serviços e

condições a serem realizados nas estradas, principalmente as estradas e quilometragem que serão

readequadas. O conselheiro de PCB questionou se o consorcio pode assessorar na questão dos

proprietários que resistem a retirar cerca para melhorias a serem realizados nas estradas. O

serviço é realizado em conjunto o consórcio auxilia no necessário desde que a representante da

prefeitura esteja presente. Dando continuidade a assessora do CICA passou a falar sobre o
auxílio que o CICA está realizando para implantação ou para readequar as Cooperativas nos

estes consorciados. A Cooperativa COOPERCAU e COOPERSAC contou com auxílio do

CICA , o preleito de Santo Antônio do Caiú foi para Curitiba em evento para receber

equipamentos que será destinado a cooperativa. Esú previsto que as cooperativas sejam

contempladas com recursos/equipamentos os municípios que tiver inleresse o CICA poderá estar

auxiliando. O CICA visitou algumas cooperativas , aterro sanitarios e empresas para troca de

informações e analisar a forma mais adequadas a ser desenvolvidas nos municípios. Tecnologias

para ampliar a vida útil dos aterros sanitários loram cogitadas, no entanto aguarda licenciamento

das maquinas para realizar aquisição/cessão de uso das maquinas, que poderiam atender com

eficiência os resíduos gerados pelos entes consorciados. Destacando que a maquina que esta com

teste piloto em Roncador/PR loi possível pela união dos prefeitos e a necessidade de reduzir a

auxiliar as cooperativas. No exercicio anterior o CICA realizou a campanha do e-lixo que contou

com a participação da maioria dos entes consorciados , coletadas quinze mil quilos em doze

municípios. Questionaram a possibilidade de realizar mais vezes a campanha lixo eletrônico. A
princípio a previsão é que no final do ano seja dilulgada não somente para lixo eletrônico como
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paÍa lâmpadas e pneus .Agradeceu a presença e ficou a disposição. Ato continuo, a pregoeira do

Consórcio CICA passou a explanar a respeito da Licitaçâo compartilhada. Inicialmente falou a

respeito da Consulta realizada em 2016 ao Tribunal de Contas do Paraná-TCE/PR que de acordo

com art. I 12 da Lei Federal 8.666/93 , que orientou e respondeu aos questionamentos realizados
paÍa que lossem realizadas as licitações compartilhadas de acordo com legislação em vigor. A
primeira LC que o consórcio fez foi na estrada divisora entre o município de Alto Paraná e

Tamboara, uma estrada que estava com uma erosão a algum tempo e que o consorcio pode

auxiliar a solucionar o empecilho. Desde então o já foram realizadas outras licitações com

aquisição de cascalho, limpeza de boca de lobo, varrição e roçagem, como também serviços para

poda de arvores, erradicação e extração de tocos; todas as licitações contaram com a adesão de

mais de cinco entes consorciados. Solicitamos que os entes consorciados encaminhem as

demandas dos municípios referentes a licitações, paÍa que possamos verificar a possibilidade do

procedimento em da licitação em conjunto. Dando continuidade, sobre a nova lei de licitação,

Lei Federal n' 14.13312021, que traz em destaque no seu art. l8l parágrafo único que os

municípios com até dez mil habitantes podem constituir consórcios para realização das

licitações. Diante disso, cabe destacar que o CICA além de já auxilia os entes consorciados, e

que para adequar a legislação visa adequar a comissão de licitação para melhor atender aos

municípios, e assim possamos incluir no Planejamento as prováveis licitações a serem elaboradas

e executadas de forma compartilhada. Antes concluir o tema, ressalto que está em andamento

questionamentos a serem encamiúados ao TCE/PR para recoúecimento de consulta para

maiores esclarecimentos questões relacionadas a licitação compartilhada mediante a nova

legislação de licitação. Agradecendo aos presentes passou a palavra para Bióloga do CICA que

explanou cronograma das visitas nos municípios realizadas e a seÍem desenvolvidos, e algumas

atividades desenvolvidas. Entre as demandas solicitadas , PRAD, plano de arborização, unidades

de conservação avaliação de remanescentes. educação ambiental que será desenvolvida no

município de Presidente Castelo Branco. A respeito das RPPNS existem alguns requisitos a

serem observadas , as áreas que já possuem poderá ser avaliado para verificar as condições das

manutenção entre outros, para auxiliar os municípios a recebem recursos nessa área. O
Conselheiro de inajá questionou a questão de assuntos diversos para auxilio do CICA, o

secretario informou que o consórcio está a disposição. O Conselheiro de PCB questionou a

respeito do matérias de bota fora se tem algum recomendação. O técnico ambiental falou que o

correto era licitar para destinar esses resíduos para local adequado. O conselheiro de Paranavaí,

falou da questão da dificuldade da enadicação e extração de arvores e replantio devido a

legislação, atualmente prevê multa para determinados critérios, sugeriu uma licitação

compartilhada para aquisição de mudas. O conselheiro questionou se o CICA poderia fazer um

viveiro para os municípios. O Secretario questionou possibilidade de analise para investir nessa

questão. A representante do município de Tamboara sugeriu que tenha mais reuniões do
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conselho que são pÍoveitosas principalmente nas trocas de informações. O secretario sugeriu que

não tenha uma data definida mas que antes de definir uma reunião seja verificado a possibilidade

de participação dos conselheiros. Para finalizar o representante de Paranavaí questionou aos

presentes e todos em dificuldade em licença/dispensa pÍua ortoga. Os técnicos e engeúeiros
farão capacitação no IAT para auxiliar os municípios, poderá auxiliar os municípios em ortogas.

O Secretario do CICA agradeceu a presença de todos e questionou aos presentes se alguém tem

algo a mais a tratar, sendo que não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar, eu, Catiana

Flor Larsen Bandolin, na função "Ád hoc", digitei a presente Ata, que será assinada pelos

presentes.

Osval ul
I
evtcz

Secretario Exec tivo - CICA

I
nse lhei M cipiod Alto Paraná - PR

C cipio de Amaporã - Pr

çon do Municí de Cruzeiro do Sul - PR

Conselheiro Municipio de FloraiPR
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Conselheiro unicípio de Inajá. PR

M .PR

Conselheiro unlcl de Nova Aliança do Ivai - PR

Conselheiro ic io de Paranavaí PR

Conselheiros Município de Paranapoema-PR

o

Conse pio de Presidente Castelo Branco - PR

Conselheiro do Municíp io de Sâo Carlos do lvaí - PR

Conselheiro do Muni lo Santo Anlônio do Caiuá - PR

Conselheiro o de São João do Caiuá - PR
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Conselheiro Municipio de Tamboara PR

Conselheiro Município de Uniflor PR

Conselheiro do Município de Santa Inês-PR

Conselheiro doM^de Terra Rica-PR

Catiana Flor
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