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Ata da Oitava Reunião do Conselho Consultivo do Consórcio Intermunicipal 

Caiuá  Ambiental - CICA 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 horas na sede 

do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental-CICA, localizado na Rua Professora 

Neusa Cascão Borba, 1691, Paranavaí – Paraná, reuniram-se em assembleia, os 

indicados pelos Chefes dos entes consorciados, para fazerem parte do conselho 

consultivo do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA, sob a presidência do  

Presidente do CICA, senhor Carlos Henrique Rossato Gomes, ausente, representado 

neste ato pelo Secretario Executivo do CICA, Flávio L.M. Antunes. Este primeiramente 

deu boas-vindas aos presentes , em seguida, apresentou a pauta para reunião, sendo:  I – 

Abertura com o Presidente do CICA , prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes; II – 

Ingresso de município no  CICA; III – Patrulha Mecanizada ; IV- Instalação do 

CELEPAR no CICA ;V- Fábrica de Paver ; e VI-Assuntos e informes gerais.  Na 

sequência faz-se uma retificação com relação a descrição do cargo do senhor Victor 

Hugo de Matos Chab, este ocupa o cargo de Assessor Especial  e não de Diretor 

Especial como redigido na ata da reunião anterior do Conselho Consultivo. O Secretario 

falou aos presentes sobre o ingresso de novo ente no CICA, o Município de São Manuel 

do Paraná teria intenção de ingressar no consórcio .  Sobre o licenciamento ambiental , 

ouve algumas mudanças com relação aos serviços, entes consorciados teriam os 

serviços através de funcionários do próprio consorcio o que seria mais eficiente. Ato 

continuo, sobre a celepar , tem-se a intenção de instalar este  no CICA , para isso  

haveria cessão de espaço. Dando continuidade, a fábrica de paver, o consórcio vem 

estudando sobre a instalação deste, provavelmente haveria contratação de mais 

funcionários, o espaço a ser estalado e mão de obra para este , também estão sendo 

vistos, para melhor atendimento aos entes. Sobre a Patrulha mecanizada, juntamente 

com o  comafem, o CICA  solicitou ao governador do Estado a possibilidade de  ter 

uma patrulha  mecanizada a disposição dos municípios consorciados ao CICA.  A 

representante de Tamboara falou que o município será comtemplado com o primeiro  

Projeto  Micro bacia , foi liberado ao município o segundo programa do projeto ao 

município, que em breve estará executando este. Ressaltou que os municípios que não 
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foram contemplados, que procurem o Senhor Gabriel Back, para mais informação. A 

conselheira do NRE, destacou que as bacias é uma das preocupações do estado, é de 

extrema importância que o município tenha interesse em aderir ao programa. Os 

conselheiros sugeriram que o consórcio disponibilizar no site do consorcio, as 

documentações necessárias para participar de determinados programas, ou aderir a 

recursos estaduais ou federais. A maioria dos municípios não tem servidores 

responsáveis  para elaborar projetos e programas, pois, não adianta encaminhamento de 

oficio para receber recursos sem ter um projeto em andamento ou pronto.  O secretario 

propôs que nas próximas assembleia estivessem  presente pelo menos dois  conselheiros 

presentes para expor o que foi discutido na reunião anterior do conselho, para que os 

prefeitos tenham mais participação sobre os assuntos pautados. Concluindo a reunião, o 

secretario falou aos presentes, sobre a importância da presença do Prefeitos nas 

Assembleias, pois tem tomadas de decisões  que é fundamental a presença de todos, 

pois assim, nenhuma ação  que o consórcio venha a realizar seja questionada. Ato 

continuo, o secretario falou das emendas parlamentares, o consórcio poderia solicitar  

recursos aos entes , pois alguns municípios não tem certidões validas, o consórcio com a 

documentação valida poderia desta forma, conseguir recursos  para auxiliar os 

municípios.  O senhor Victor , assessor especial do CICA, convidou os presentes para 

participar que um programa    conexão Noroeste afim de fomenta as  Micro Empresa , 

tecnologia e inovação que está sendo realizada pelo Sebrae. O Secretário Executivo 

agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião. Nada mais havendo a ser tratado 

eu, Catiana F.L. Bandolin,  Assistente  Administrativo,  na função “Ad Hoc” digitei a 

presente Ata, que será assinada pelos presentes . 

 

Carlos Henrique Rossato Gomes(ausente) 

Presidente CICA  

 

 

Flávio Luís Moreira Antunes 

Secretario Executivo CICA 
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Conselheiros - Município consorciados: 

 

 

Alto Paraná –_______________________ 

 

                     _______________________ 

  

 

Amaporã – _________________________ 

 

                   _________________________ 

 

 

 

Cruzeiro do Sul –_____________________ 

 

                             ______________________ 

  

 

Inajá - ____________________________ 

 

           _____________________________ 

 

 

Paranavaí – _________________________ 

 

                   _________________________ 

 

 

Presidente Castelo Branco – ______________________ 

 

                                              _______________________  

 

 

 

Santo Antônio do Caiuá – ______________________ 

 

                                          ______________________ 

  

 

São Carlos do Ivaí - ________________________ 

 

                                 ________________________ 
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São João do Caiuá - ________________________ 

 

                                 ________________________ 

   

 

Mirador – __________________________ 

 

                 __________________________  

  

 

 

Nova Aliança do Ivaí –______________________  

 

                                      ______________________ 

 

 

Tamboara – _____________________ 

 

                     ____________________ 

 

 

Terra Rica - _____________________ 

 

                    _____________________ 

 

 

 

 

Representates: 

 

NRE Pvaí ______________________ 

                 ______________________ 

 

Unespar     ______________________ 

                  ______________________ 

 

                

 

CATIANA FLOR LARSEN  BANDOLIN 

Assistente Administrativo CICA 

 


