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Ata da Décima Reunião do Conselho Consultivo do Consórcio Intermunicipal 

Caiuá  Ambiental - CICA 

Aos vinte e três  dias do mês de outubro 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 – 

Relato da visita realizada ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e Urbano 

Sustentável do Vale do Ivaí; III – Relato sobre a reunião do R20: 1º Seminário Paranaense de 

Logística Reversa; IV- Conselheiros voluntários para relatar a reunião do Conselho Consultivo 

na Assembleia de prefeitos; V- Assuntos e informes gerais. Inicialmente o secretario relatou a 

visita realizada no Consórcio de Ivaiporã, que tem a patrulha desde 2013, é composta por 3 

municípios, cujo a mão de obra é terceirizada.  O valor do rateio não é suficiente para custear as 

despesas daquele consorcio.  Futuramente será realizada uma visita a outra instituição que tenha 

patrulha rural, para melhor gestão do CICA.  A conselheira de Tamboara relatou sobre a reunião 

do R20 realizada em 18 de outubro de 2017 em Curitiba, sobre o tema de Logística Reversa. A 

reunião estava voltada para as obrigações das empresas com relação ao tema da reunião. Alguns 

conselheiros conversaram entre si, sobre a possibilidade de realizar uma reunião do R20 

regional, na ocasião comentou-se com a secretaria do R20 sobre essa possibilidade, Sr. 

Walquiria, para que assim todos os entes consorciados possam participar das reuniões que 

abordam temas de vasta relevância aos municípios. O conselheiro de Alto Paraná, falou que o 

consórcio juntamente com os conselheiros , numa próxima oportunidade, poderiam  se 

organizarem para participarem de  futuros eventos de interesses comuns do CICA e aos entes. 

Sugeriu que houvesse um planejamento para aumentar as participações dos conselheiros e 

prefeitos, para maior acompanhamento e entendimento das atividades realizadas pelo CICA.  A 

representante de Tamboara , comentou que as reuniões do conselho consultivo poderiam ser 

para debater sobre as demandas que estão sendo desenvolvidas em cada municípios, 
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compartilhar opiniões, troca de  experiências,  as pautas assim, trabalhar mais sobre as 

demandas dos entes consorciados. O secretario executivo , falou aos presentes que com a vinda 

da patrulha rural,  e o licenciamento ambiental, as atividades internas do cica está célere, pois 

para o desenvolvimento dessas duas atividades irá exigir do consórcio cargos concursados e 

específicos , para assim atender os entes consorciados. Lembrando que o corpo técnico atual do 

consórcio cica é reduzido, e não é o suficiente para desenvolver as atividades pretendidas. Os 

conselheiros falaram sobre a importância do CICA ter o Plano de Gerenciamento de  Resíduos 

Sólidos, pois com esse plano os entes consorciados teriam maior facilidade em conseguir 

recursos. A conselheira de Terra Rica questionou sobre o SUASA, o Assessor Especial do 

CICA, falou que houve uma reunião para decidir sobre a implementação deste nos municípios, 

porém , a demanda inicialmente para a implementação deste é inviável no momento. O 

secretario executivo, expos que sobre o oficio solicitado aos entes consorciados , sobre interesse 

na implementação do SUASA, apenas três entes consorciados se manifestaram a favor da 

implementação. O conselheiro de Alto Paraná, sugeriu para realizar uma reunião em que os 

conselheiros e prefeitos participem juntamente, para debaterem assuntos  em que são 

necessários serem aprovados.  A conselheira de Tamboara  falou aos presentes da importância 

do fomento nos municípios , para que os agricultores permanecerem na atividade , caso 

contrário a tendência é os entres serem dominados pela monocultura , no caso da região a cana-

de-açúcar.  O secretário executivo disse que as reuniões do conselho devem ter  demandas, a 

serem debatidas, para o melhor desenvolvimentos das atividades, assim justificar as ações 

praticadas. A conselheira de Terra Rica expos que o conselho consultivo deve ser composto por 

representantes de corpo técnico que entendam dos assuntos abordados e afins nas reuniões. O 

secretário executivo , explicou aos presentes que o consórcio não abordará apenas a área 

ambiental, a tendência é expandir as áreas de atividades conforme é previstos no estatuto do 

CICA. A conselheira de Paranavaí, exemplificou que as reuniões anteriores do conselho 

consultivo contava com palestra técnicas , que auxiliarem os conselheiros na rotina, e que 

contava com a participações da maioria dos conselheiros.  O secretario propôs que antes de 

finalizar a pauta da reunião do conselho consultivo do cica, os conselheiros falarem sobre 

demandas a serem debatidas em próximas reuniões. A conselheira de Terra Rica , propôs que 

fosse feito um check list para o acompanhamento das atividades desenvolvidas, para controlar 

os avanços obtidos e  interrupções de atividades. Para finalizar a reunião o secretario questionou 

aos presentes sobre voluntários para relatar a reunião do conselho na assembleia de prefeitos , 

ficou definido que a conselheira de Terra Rica, Alana, e Rafael de Alto Paraná irão relatar  a 



 

              CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAIUÁ AMBIENTAL – CICA 

____________________________________________________________ 

 

 3 

23/10/2017 –  Décima Ata da Reunião do Conselho Consultivo 2017 

reunião. 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 

 

 

 

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 - ________________________ 

 

                                 ________________________ 

   

São Manoel do Paraná - _____________________ 

 

                                       _____________________ 

 

 

Mirador – __________________________ 

 

                 __________________________  

  

 

 

Nova Aliança do Ivaí –______________________  

 

                                      ______________________ 

 

 

Tamboara – _____________________ 

 

                     ____________________ 

 

 

Terra Rica - _____________________ 
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                    _____________________ 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

CATIANA FLOR LARSEN  BANDOLIN 

Assistente Administrativo CICA 

 


