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Ata da Sétima Reunião do Conselho Consultivo do Consórcio Intermunicipal 

Caiuá  Ambiental - CICA 

Aos quatorze dias do mês de julho 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 Diretor Especial do Consórcio CICA, senhor Victor Hugo de Matos 

Chab. 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 – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

– SUASA; e III – Assuntos e informes gerais. Em seguida informou sobre o 

licenciamento ambiental que está encaminhando . O suasa será obrigação dos 

municípios,  há um recurso disponível para o suasa  via Siconv, o Consórcio escreverá 

proposta para conseguir o recurso . Os conselheiros comentaram sobre a repercussão da 

campanha do lixo eletrônico realizada no mês passado em cada ente. O Diretor do 

CICA falou que está reunião é para saber sobre as demandas que os municípios tem 

para o Consórcio auxilia-los, ou realização de projetos, de acordo com o alcance do 

CICA. A conselheira de Tamboara questionou sobre o Conselho de meio ambiente e 

Conselho Rural  a atuação destes no Licenciamento Ambiental. Comentaram da 

necessidade do ente ter ambas ativos, estes são de extrema importância para o 

licenciamento ambiental. Sobre o CINDEPAR, alguns municípios já realizaram 

deposito  e aquisição do kit para utilizarem dos serviços que o consórcio oferece. Os 

conselheiros falaram sobre as questões de envio de convites, contato para reuniões e 

demais documentos  para os Prefeitos, a necessidade de encaminhar não só para os 

prefeitos , mas encaminharem também aos conselheiros, pois, muitas vezes  os Gestores 

não recebem o  convite em tempo hábil. A funcionária do CICA, Thaís B. Cunha , ficou 

responsável de informar os conselheiros sobre os eventos que os prefeitos são 

convidados a participarem , bem como demais documentos enviado a estes.  O Diretor 
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Especial  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  

 

 

Victor Hugo de Matos de Chab 

Diretor Especial CICA 

 

 

 

Conselheiros - Município consorciados: 

 

 

Alto Paraná –_______________________ 

 

                     _______________________ 

  

 

Amaporã – _________________________ 

 

                   _________________________ 

 

 

 

Cruzeiro do Sul –_____________________ 

 

                             ______________________ 

  

 

Inajá - ____________________________ 

 

           _____________________________ 

 

 

Paranavaí – _________________________ 

 

                   _________________________ 
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Presidente Castelo Branco – ______________________ 

 

                                              _______________________  

 

 

 

Santo Antônio do Caiuá – ______________________ 

 

                                          ______________________ 

  

 

São Carlos do Ivaí - ________________________ 

 

                                 ________________________ 

 

 

 

São João do Caiuá - ________________________ 

 

                                 ________________________ 

   

 

Mirador – __________________________ 

 

                 __________________________  

  

 

 

Nova Aliança do Ivaí –______________________  

 

                                      ______________________ 

 

 

Tamboara – _____________________ 

 

                     ____________________ 

 

 

Terra Rica - _____________________ 

 

                    _____________________ 
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CATIANA FLOR LARSEN  BANDOLIN 

Assistente Administrativo CICA 

 


