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6ª Ata da reunião do Conselho Consultivo do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – 

CICA 

6ª Ata da reunião do Conselho Consultivo do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – 

CICA, 14 de agosto de 2019. Presidência do Sr. José Carlos da Silva Maia – Presidente do 

CICA, ausente, neste ato representado pelo Sr.  José Edegar Pereira – Secretário Executivo 

do CICA . Aos  catorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, na 

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

Cascão Borba, 1691, Paranavaí – Paraná, reuniram-se os membros pertencentes ao Conselho 

Consultivo do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA,  sob a presidência do Sr. José 

Edegar Pereira – Secretário Executivo do CICA. Primeiramente deu boas-vindas aos presentes, e 

em seguida passou-se à discussão da pauta: I – Abertura com o Presidente do CICA; II - 

Relatório da Campanha do Lixo Eletrônico 2019; III–Relatório: Cine CICA, IV-Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -  PIGIRS, V-Licenciamento Ambiental, 

VI- Assuntos e informes gerais; VII – Encerramento.  Sobre a campanha do lixo eletrônico, falou 

que essa foi a última campanha realizada pelo consorcio sobre esse tema, pois deve se observar a 

legislação sobre a responsabilidade dos descarte corretamente sobre esses produtos, o poder 

público não é responsável pelo descarte final dos produtos eletrônicos, pois quem comercializa 

deve recolher os produtos. Outro exemplo, é o descarte de lâmpadas , que segue a mesa linha 

para o descarte dos eletrônicos. A população deve ter a  consciência sobre os problemas que os 

produtos eletrônicos causam no solo com o descarte incorreto, pois estes contém elementos 

químicos que contaminam e poluem o meio ambiente. O Consórcio CICA no inicio dessa última 

campanha realizada do e-lixo, tentou parceria com universidades, colégios para que os 

computadores que fossem recolhidos na campanha , tivessem assim se possível, possibilidade de 

conserto ou a retirada de peças que podiam a vir a servir para utilização de alunos na parte de 

informática. Ato contínuo, passou a falar sobre  cine CICA, que é uma parceria entre SESC e 

CICA, para que esse projeto aconteça é preciso que os entes consorciados manifestem o interesse 

desse projeto no seu município, para que o Consórcio possa marcar uma data e se organizar para 

levar esse projeto ao município que queira. Passou a falar sobre o PIGIRS, a licitação está 

prevista para o dia 20 de agosto que comtemplará todos os entes consorciados, este que não terá 

custo aos entes consorciados. A expectativa é que com a elaboração do Plano, possamos obter 

dados, conforme Projeto Básico, sobre a situação dos entes que possam ser trabalhados para 

regularização e adequação destes, como por exemplo, separação e destinação final de resíduos. O 

Consórcio CICA, tem concurso vigente para a contratação de funcionários públicos para 

realização do licenciamento ambiental, porém para isto, é necessário que seja firmado o 

convenio com o IAP para que o CICA passe a fazer o licenciamento ambiental , conforme 

legislação vigente, para levar esse serviço aos entes consorciados. O CICA já encaminhou os 

documentos solicitados ao IAP para que o convenio seja realizado, no entanto, retornou do IAP 

solicitação de juntada de alguns documentos para que fosse reencaminhados novamente para 
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análise e assim ser firmado o convenio. Nos assuntos gerais, falou-se sobre o Programa Estradas 

da Integração-Patrulha Rural, inicialmente o Consórcio readequou trechos de estrada velha 

Paranavaí/São João do Caiuá, no município de Paranavaí,  sendo que a Patrulha está atualmente 

no município de São João do Caiuá, readequando inicialmente a estrada da areia branca , após 

este municípios o próximo municípios a receber a Patrulha Rural será o município de Santo 

Antônio do Caiuá. Expos que é importante o ente consorciado se organizar para o recebimento 

da Patrulha no seu município pois existem obrigações do CICA e dos municípios, tem as 

despesas fixas e variadas que precisam ser pagas ao termino do mês de trabalhos realizados. 

Solicitou a técnica agrícola que faça um calendário sobre as ações da Patrulha a ser realizada no 

município de Santo Antônio do Caiuá , próximo município a receber a Patrulha, para assim,  a 

Patrulha possa iniciar os trabalhos de acordo com o calendário realizado. Para auxiliar na 

Patrulha Rural, o CICA  convocou o segundo aprovado no cargo de engenheiro agrônomo , 

sendo que já ouve a desistência do primeiro aprovado no concurso. Falou que desde que quanto o 

CICA recebeu a Patrulha fala aos representantes dos municípios da importância de ter a dotação 

orçamentaria disponível  para poder desta forma, usufruir dos serviços disponíveis. O Consórcio 

tem projetos sendo elaborados , como por exemplo, as hortas nas escolas, destacando mais uma 

vez, que os entes consorciados devem entrar em contato com o Cica para auxiliar em projetos ou 

para sugestões. Os funcionários do Consórcios estão disponíveis para auxiliar os municípios, 

dentro do possível, desde que os entes entre em contatos.  O secretário executivo 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 “Ad hoc”, digitei a presente Ata, que será assinada pelos presentes.  

 

                                        

 

  José Edegar Pereira 

Secretário Executivo – CICA 

 

 

 

 

Conselheiro do Município de Alto Paraná - PR 

 

 

 

 

Conselheiro do Município de Amaporã - Pr 
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Conselheiro do Município de Cruzeiro do Sul - PR 

 

 

 

 

Conselheiro Município de Inajá - PR 

 

 

 

 

Conselheiro Município de Mirador - PR 

 

 

 

 

Conselheiro Município de Nova Aliança do Ivaí - PR 

 

                                                   

 

Conselheiro Município de Paranavaí – PR  

 

 

 

 

Conselheiro Município de Presidente Castelo Branco - PR 

 

 

 

  

Conselheiro do Município de São Carlos do Ivaí - PR 

 

 

 

 

Conselheiro do Município de Santo Antônio do Caiuá - PR 

 

 

 

 

Conselheiro do Município de São João do Caiuá – PR 
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Conselheiro Município de São Manoel do Paraná - PR 

 

 

 

 

Conselheiro Município de Tamboara - PR 

 

 

 

 

Conselheiro Município de Terra Rica - PR 

 

 

 

 

 

 

 

Catiana Flor Larsen Bandolin 

Assistente Administrativo  


