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1.1- Planos Decenais Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O conselheiro Alann apresenta a planilha detalhada referente aos planos decenais municipais, que consta, dos 399 

municípios  do  Estado,  372  encaminharam  algum  tipo  de  informação  em  atendimento  da  Deliberação 
nº054/2015/CEDCA/PR,  dos quais  356 municípios  possuem plano de ação e assim podem ser  considerados  como 
municípios que apresentaram Plano Decenal Municipal DCA ao CEDCA até a presente data.
1.1.1-  Municípios  que  encaminharam  o  Plano  Decenal  Municipal  DCA  e  após  análise  da  CPCA/SEDS  foi 
identificado  que  o  mesmo  atende  aos  requisitos  mínimos  da  Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Bem como, foi apresentada Resolução do CMDCA de aprovação do respectivo plano e 
comprovação de publicação da mesma. (protocolados 01 a 76 – categoria 1)

01 - Protocolo: 14.193.535-6
Município: São Sebastião da Amoreira
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n° 249/2017 (fls 101 a 104) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos 
mínimos previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo 
CMDCA, através da Resolução n°04/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 60).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

02 - Protocolo: 14.356.329-4                         
Município: Barbosa Ferraz
Conforme exposto na Informação CPCA n° 491/2017 (fls 124 a 127) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°008/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 63).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

03 - Protocolo: 14.359.401-7                           
Município: Santa Tereza do Oeste
Conforme exposto na Informação CPCA n° 460/2017 (fls 56 a 59) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 04).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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04- Protocolo: 14.367.122-4                          
Município: Jardim Alegre
Conforme exposto na Informação CPCA n° 470/2017 (fls 149 a 152) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°01/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 148).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

05 - Protocolo: 14.367.024-4                            
Município: Rio Bom
Conforme exposto na Informação CPCA n° 469/2017 (fls 144 a 147) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°014/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 06).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  

Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
06 Protocolo: 14.363.938-0                            
Município: Santa Isabel do Ivaí
Conforme exposto na Informação CPCA n° 326/2017 (fls 36 a 39) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 35).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

07 - Protocolo: 14.364.729-3                             
Município: Mariópolis
Conforme exposto na Informação CPCA n° 330/2017 (fls 78 a 81) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2015/CMDCA, devidamente publicada (fl. 05).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

08 - Protocolo: 14.364.880-0                            
Município: Santa Izabel do Oeste
Conforme exposto na Informação CPCA n° 401/2017 (fls 128 a 131) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 114).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

09 - Protocolo: 14.365.954-2                             
Município: Munhoz de Melo
Conforme exposto na Informação CPCA n° 489/2017 (fl 91 a 94) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°02/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 89).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  

Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

10- Protocolo: 14.365.323-4 CÂMARA SETORIAL PERMANENTE  DE POLÍTICAS BÁSICAS 

Município: Foz do Iguaçu
Conforme exposto na Informação CPCA n° 446/2017 (fl 272 a 275) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°101/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 268/270).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

11 - Protocolo: 14.368.784-8                             
Município: Anahy
Conforme exposto na Informação CPCA n° 451/2017 (fls 259 a 262) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°05/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 256).  
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

12 - Protocolo: 14.365.919-4                             
Município: Paranapoema
Conforme exposto na Informação CPCA n° 474/2017 (fls 278 a 281) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 260). 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

13 - Protocolo: 14.367.049-0                            
Município: Ribeirão Claro
Conforme exposto na Informação CPCA n° 201/2017 (fls 84 a 87) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°05/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 04). 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

14 - Protocolo: 14.365.878-3                             
Município: Turvo
Conforme exposto na Informação CPCA n° 294/2017 (fls 141 a 144) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 139).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

15 - Protocolo: 14.367.926-8                            
Município: Jandaia do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA n° 230/2017 (fls 58 a 61) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°010/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 50).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

16 - Protocolo: 14.364.569-0                            
Município: Itaguajé
Conforme exposto na Informação CPCA n° 232/2017 (fls 60 a 63) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°009/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 56).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

17 - Protocolo: 14.362.084-0                            
Município: Paula Freitas
Conforme exposto na Informação CPCA n° 411/2017 (fls 53 a 56) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 05).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

18 - Protocolo: 14.367.337-5                            
Município: Francisco Beltrão
Conforme exposto na Informação CPCA n° 234/2017 (fls 96 a 99) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°02/2014/CMDCA, devidamente publicada (fl. 93).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

19 - Protocolo: 14.374.000-5                           
Município: Catanduvas
Conforme exposto na Informação CPCA n° 431/2017 (fls 144 a 147) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°014/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 141)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

20- Protocolo: 14.365.438-9                            
Município: Corumbataí do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA n° 475/2017 (fls 120 a 123) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°01/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 119)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

21- Protocolo: 14.242.245-0                            
Município: Perobal
Conforme exposto na Informação CPCA n° 217/2017 (fls 116 a 119) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 113/114)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

22 - Protocolo: 14.360.931-6                            
Município: Vera Cruz do Oeste
Conforme exposto na Informação CPCA n° 430/2017 (fls 103 a 106) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°09/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 100)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

23 - Protocolo: 14.370.134-4                            
Município: Pien
Conforme exposto na Informação CPCA n° 442/2017 (fls 91 a 94) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°019/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 89)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

24 - Protocolo: 14.368.752-0                            
Município: Nova Aurora
Conforme exposto na Informação CPCA n° 436/2017 (fls 73 a 76) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°019/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 70)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

25 - Protocolo: 14.366.388-4                            
Município: Rondon
Conforme exposto na Informação CPCA n° 443/2017 (fls 107 a 110) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°02/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 06)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

26 - Protocolo: 14.364.681-5                         
Município: São João
Conforme exposto na Informação CPCA n° 482/2017 (fls 137 a 140) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°006/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl.135)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

27 - Protocolo: 14.198.976-6                           
Município: Cafezal do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA n° 141/2017 (fls 92 a 95) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 89)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

28 - Protocolo: 14.366.697-2                           
Município: Ribeirão do Pinhal
Conforme exposto na Informação CPCA n° 465/2017 (fls 138 a 141) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl.137)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

29 - Protocolo: 14.364.156-2                           
Município: União da Vitória
Conforme exposto na Informação CPCA n° 342/2017 (fls 82 a 85) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°029/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 06)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

30- Protocolo: 14.367.389-8                           
Município: Dois Vizinhos
Conforme exposto na Informação CPCA n° 368/2017 (fls 77 a 80) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 75)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

31 - Protocolo: 14.287.874-7                           
Município: Cascavel
Conforme exposto na Informação CPCA n° 296/2017 (fls 412 a 415) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°0018/2015/CMDCA, devidamente publicada (fl. 24/25)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

32 - Protocolo: 14.367.051-1                           
Município: Siqueira Campos
Conforme exposto na Informação CPCA n° 402/2017 (fls 71 a 74) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 05-A)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

33 - Protocolo: 14.363.353-5                           
Município: Boa Esperança
Conforme exposto na Informação CPCA n° 466/2017 (fls 72 a 75) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2015/CMDCA, devidamente publicada (fl. 71)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
34  - Protocolo: 14.365.251-3                           
Município: Santa Mônica
Conforme exposto na Informação CPCA n° 347/2017 (fls 120 a 123) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 04)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

35 - Protocolo: 14.366.412-0                           
Município: Tapejara
Conforme exposto na Informação CPCA n° 365/2017 (fls 237 a 240) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 231)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

36 - Protocolo: 14.216.333-0                           
Município: Congonhinhas
Conforme exposto na Informação CPCA n° 218/2017 (fls 172 a 175) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 54)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

37 - Protocolo: 14.198.723-2                           
Município: Nova Olímpia
Conforme exposto na Informação CPCA n° 312/2017 (fls 112 a 115) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 111)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

38 - Protocolo: 14.363.920-7                            
Município: Planaltina do Paraná
Conforme exposto na Informação CPCA n° 483/2017 (fls 31 a 34) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°01/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 30)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.
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Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

39 - Protocolo: 14.367.180-1                          
Município: Pato Branco
Conforme exposto na Informação CPCA n° 490/2017 (fls 105 a 108) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 102)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

40 - Protocolo: 14.201.642-7                           
Município: Ibiporã
Conforme exposto na Informação CPCA n° 146/2017 (fls 202 a 205) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°006/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 201)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

41 - Protocolo: 14.364.806-0                          
Município: Bom sucesso do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA n° 463/2017 (fls 83 a 86) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 81)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

42 - Protocolo: 14.366.357-4                           
Município: Novo Itacolomi
Conforme exposto na Informação CPCA n° 235/2017 (fls 121 a 124) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2014/CMDCA, devidamente publicada (fl. 119)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

43 - Protocolo: 14.615.546-4                           
Município: Pinhais
Conforme exposto na Informação CPCA n° 387/2017 (fls 110 a 113) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°031/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 06)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

44 - Protocolo: 14.369.620-0                           
Município: Lapa
Conforme exposto na Informação CPCA n° 377/2017 (fls 135 a 138) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°143/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 04)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

45  - Protocolo: 14.367.165-8                           
Município: Fênix
Conforme exposto na Informação CPCA n° 339/2017 (fls 112 a 115) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl.110)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.
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Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

46 - Protocolo: 14.364.961-0                           
Município: São João do Ivaí
Conforme exposto na Informação CPCA n° 405/2017 (fls 216 a 219) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°009/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 214)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  

Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

47 - Protocolo: 14.366.947-5                            
Município: Arapongas
Conforme exposto na Informação CPCA n° 233/2017 (fls 129 a 132) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°020/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 05)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

48 - Protocolo: 14.356.065-1                          
Município: Engenheiro Beltrão
Conforme exposto na Informação CPCA n° 471/2017 (fls 207 a 210) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 206)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

49 - Protocolo: 14.360.739-9                        
Município: Cruz Machado
Conforme exposto na Informação CPCA n° 503/2017 (fls 274 a 277) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°011/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 221)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

50 - Protocolo: 14.375.814-1                          
Município: Alto Piriqui
Conforme exposto na Informação CPCA n° 428/2017 (fls 73 a 76) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 68)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

51 - Protocolo: 14.375.435-9                          
Município: São Jorge do Patrocínio
Conforme exposto na Informação CPCA n° 429/2017 (fls 76 a 79) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 71)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

52 - Protocolo: 14.366.922-1                          
Município: Paranacity
Conforme exposto na Informação CPCA n° 524/2017 (fls 87 a 90) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°006/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 85)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

53 - Protocolo: 14.355.394-9                          
Município: Nova Prata do Iguaçu
Conforme exposto na Informação CPCA n° 517/2017 (fls 146 a 149) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 144)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

54 - Protocolo: 14.366.828-2                          
Município: Paranavaí
Conforme exposto na Informação CPCA n° 530/2017 (fls 241 a 244) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°012/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 237)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

55 - Protocolo: 14.366.417-1                          
Município: Pinhal de São Bento
Conforme exposto na Informação CPCA n° 382/2017 (fls 86 a 89) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 84)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

56 - Protocolo: 14.366.792-8                        
Município: Uraí
Conforme exposto na Informação CPCA n° 433/2017 (fls 210 a 213) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°007/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl.106)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

57 - Protocolo: 14.367.722-2                          
Município: Cambará
Conforme exposto na Informação CPCA n° 435/2017 (fls 104 a 107) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 04)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

58 - Protocolo: 14.366.843-6                          
Município: Alto Paraná
Conforme exposto na Informação CPCA n° 529/2017 (fls 160 a 163) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 159)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

59 - Protocolo: 14.366.476-7                          
Município: São Carlos do Ivaí
Conforme exposto na Informação CPCA n° 526/2017 (fls 57 a 60) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 56)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

60 - Protocolo: 14.366.964-5                          
Município: Diamante do Norte
Conforme exposto na Informação CPCA n° 523/2017 (fls 55 a 58) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 52)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

61 - Protocolo: 14.368.133-5                          
Município: Paulo Frontin
Conforme exposto na Informação CPCA n° 518/2017 (fls 87 a 90) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°008/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 05)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

62 - Protocolo: 14.366. 900- 9                         
Município: Mirador
Conforme exposto na Informação CPCA n° 507/2017 (fls 154 a 157) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 152)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

63- Protocolo: 14.358.313-9                          
Município: Roncador
Conforme exposto na Informação CPCA n° 504/2017 (fls 102 a 105) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2015/CMDCA, devidamente publicada (fl. 100)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

64 - Protocolo: 14.358.321-0                          
Município: Altamira do Paraná
Conforme exposto na Informação CPCA n° 502/2017 (fls 151 a 154) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 150)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

65 - Protocolo: 14.367.428-2                          
Município: Campo Bonito
Conforme exposto na Informação CPCA n° 420/2017 (fls 47 a 50) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl.03)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

66 - Protocolo: 14.367.558-0                          
Município: Ibema
Conforme exposto na Informação CPCA n° 422/2017 (fls 88 a 91) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°009/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 03)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

67 - Protocolo: 14.367.410-0                          
Município: Carambeí
Conforme exposto na Informação CPCA n° 427/2017 (fls 192 a 195) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°017/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 188)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

68 - Protocolo: 14.374.790-5                          
Município: Pitangueiras
Conforme exposto na Informação CPCA n° 391/2017 (fls 257 a 260) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 255)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

69 - Protocolo: 14.367.393-6                          
Município: Capitão Leônidas Marques
Conforme exposto na Informação CPCA n° 421/2017 (fls 148 a 151) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 04)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  

Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

70 - Protocolo: 14.375.705-6                         
Município: Alto Paraíso
Conforme exposto na Informação CPCA n° 498/2017 (fls 181 a 184) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°009/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 176)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

71 - Protocolo: 14.376.014-6                          
Município: Altônia
Conforme exposto na Informação CPCA n° 424/2017 (fls 107 a 110) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 103)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

72 - Protocolo: 14.367.050-3                          
Município: Maripa
Conforme exposto na Informação CPCA n° 341/2017 (fls 143 a 146) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°012/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 03-04)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

73 - Protocolo: 14.362.948-1                          
Município: Verê
Conforme exposto na Informação CPCA n° 410/2017 (fls 40 a 43) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 38)
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Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

74 - Protocolo: 14.194.173-9                          
Município: Prado Ferreira
Conforme exposto na Informação CPCA n° 223/2017 (fls 257 a 260) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 256)
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

75 - Protocolo: 14.375.473 - 1                         
Município: Porecatu
Conforme exposto na Informação CPCA n° 366/2017 (fls 92 a 95) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 89).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

76 - Protocolo: 14.367.581 - 5                         
Município: Borrazópolis
Conforme exposto na Informação CPCA n° 516/2017 (fls 73 a 76) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 71).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.2- Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
possui  plano  de  ação,  porém,  não  atendem  aos  requisitos  mínimos  da  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  da 
Resolução nº161/2013/CONANDA. Bem como, foi apresentada a Resolução do CMDCA de aprovação do respectivo plano 
e comprovação de publicação da mesma. (protocolados  77 a 124  – categoria 2)

77 – Protocolo: 14.366.728-6
Município: Nova Santa Rosa
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°358/2017 (fls. 66 a 69) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°01/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 
03).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

78 – Protocolo: 14.361.919-2
Município: Amaporã
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°318/2017 (fls. 39 a 42) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°007/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 37).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

79 – Protocolo: 14.189.719-5
Município: Cruzeiro do Oeste
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°258/2017 (fls. 112 a 115) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°013/2014/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 107).
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Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

80 – Protocolo: 14.366.487-2
Município: Santo Antônio do Sudoeste
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°363/2017 (fls. 84 a 87) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 82).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

81 – Protocolo: 14.375.924-5
Município: Tapira
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°362/2017 (fls. 52 a 55) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 48).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

82 – Protocolo: 14.368.024-0
Município: Imbaú
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°208/2017 (fls. 44 a 47) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°006/2014/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 40).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

83 - Protocolo:  14.366.717-0
Município: Santo Antônio do Paraíso
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°472/2017 (fls. 38 a 41) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 36).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

84 - Protocolo:  14.366.286-0
Município: Inajá
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°329/2017 (fls. 59 a 62) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 05).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

85 - Protocolo:  14.365.740-0
Município: Terra Rica
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°331/2017 (fls. 72 a 75) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°013/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 70).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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86 - Protocolo:  14.367.754-0
Município: Clevelândia 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°488/2017 (fls. 63 a 66) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 60).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

87 - Protocolo:  14.365.821-0
Município: Vitorino
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°455/2017 (fls. 100 a 103) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 98).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

88 - Protocolo:  14.366.231-4
Município: São Manoel do Paraná
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°445/2017 (fls. 56 a 59) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 04).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

89 - Protocolo:  14.368.196-3
Município: Quitandinha
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°207/2016 (fls. 79 a 82) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 05).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

90 - Protocolo:  14.351.962-7
Município: Quinta do Sol
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°295/2017 (fls. 177 a 180) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°012/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 174).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

91 - Protocolo:  14.368.214-5
Município: Curitiba
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°447/2017 (fls. 111 a 114) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°200/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 03).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

92 - Protocolo:  14.364.668-8
Município: Cruzeiro do Sul
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Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°356/2017 (fls. 158 a 161) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl.156).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

93 - Protocolo:  14.367.099-6
Município: Japurá
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°370/2017 (fls. 44 a 47) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 42).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

94 - Protocolo:  14.364.796-0
Município: Porto Vitória
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°346/2017 (fls. 125 a 128) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 123).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

95 - Protocolo:  14.375.453-7
Município: Tamarana
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°454/2017 (fls. 78 a 81) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 74).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

96 - Protocolo:  14.358.733-9
Município: Enéas Marques
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°374/2017 (fls. 88 a 91) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 86).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

97 - Protocolo:  14.372.975-3
Município: Alvorada do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°453/2017 (fls. 79 a 82) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 05).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

98 - Protocolo:  14.366.717-0
Município: Capanema
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°394/2017 (fls. 44 a 47) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada 
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(fl. 42).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

99 - Protocolo:  14.367.072-4
Município: Quatro Pontes
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°340/2017 (fls. 54 a 57) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fls. 04-05).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

100 - Protocolo:  14.193.566-6
Município: Santa Cecilia do Pavão
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°211/2016 (fls. 140 a 143) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 61).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

101 - Protocolo:  14.366.779-0
Município: Jesuítas
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°357/2017 (fls. 104 a 107) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 03).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
102 - Protocolo:  14.357.898-4
Município: Porto Rico
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°286/2017 (fls. 64 a 67) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 63).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

103 - Protocolo:  14.362.098-0
Município: Campo Mourão
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°434/2017 (fls. 79 a 82) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°028/2014/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 77).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

104 - Protocolo:  14.375.553-3
Município: Brasilândia do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°440/2017 (fls. 135 a 138) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°010/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 29).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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105 - Protocolo:  14.363.837-5
Município: Itaúna do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°476/2017 (fls. 65 a 68) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 63).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

106 - Protocolo:  14.367.244-1
Município: Iracema do Oeste
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°313/2017 (fls. 104 a 107) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°001/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 04).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

107 - Protocolo:  14.376.742-6
Município: Ivaí 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°449/2017 (fls. 51 a 54) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 04).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

108 - Protocolo:  14.202.804-2
Município: Nova Fátima 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°214/2017 (fls. 180 a 183) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°008/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 94).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

109 - Protocolo:  14.367.693-5
Município: Três Barras do Paraná
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°423/2017 (fls. 108 a 111) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°007/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 03).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

110 - Protocolo:  14.365.712-7
Município: Honório Serpa 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°335/2017 (fls. 59 a 62) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 57).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

111- Protocolo:  14.363.980-0
Município: Paraíso do Norte 
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Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°327/2017 (fls. 54 a 57) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°006/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 52).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

112 - Protocolo:  14.361.963-0
Município: Nova Aliança do Ivaí 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°473/2017 (fls. 28 a 31) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°006/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 27).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

113 - Protocolo:  14.360.772-0
Município: Rancho Alegre D'Oeste
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°432/2017 (fls. 74 a 77) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 72).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

114 - Protocolo:  14.366.527-5
Município: Guairaçá 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°527/2017 (fls. 60 a 63) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 58).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

115 - Protocolo:  14.370.147-6
Município: Laranjeiras do Sul 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°515/2017 (fls. 154 a 157) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 151).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

116 - Protocolo:  14.366.621-2
Município: Loanda
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°516/2017 (fls. 50 a 53) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 48).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

117 - Protocolo:  14.368.111-4
Município: Tamboara 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°522/2017 (fls. 52 a 55) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
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(fl. 50).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

118 - Protocolo:  14.367.292-1
Município: Querência do Norte 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°525/2017 (fls. 68 a 71) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°001/2015/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 66).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

119 - Protocolo:  14.377.174-1
Município: Marilândia do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°519/2017 (fls. 148 a 151) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°005/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 04).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

120 - Protocolo:  14.360.510-8
Município: Antônio Olinto
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°512/2017 (fls. 59 a 62) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 55).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

121 - Protocolo:  14.362.935-0
Município: Juranda 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°505/2017 (fls. 59 a 62) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fl. 57).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

122 - Protocolo:  14.376.068-5
Município: Umuarama 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°336/2017 (fls. 162 a 165) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°017/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fls. 156-157).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

123 - Protocolo:  14.366.379-5
Município: Santo Antônio do Caiuá 
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°325/2017 (fls. 123 a 126) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°002/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fls. 118v).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
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Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

124 - Protocolo:  14.405.967-0
Município: Apucarana
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°464/2017 (fls. 215 a 218) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°013/2016/CMDCA, devidamente publicada 
(fls. 213).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, não necessitando de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
1.1.3-  Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
atendem aos requisitos mínimos da Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e da Resolução nº161/2013/CONANDA. Bem 
como,  foi  encaminhada  a  Resolução do CMDCA de aprovação do respectivo  plano,  porém,  não apresentaram a 
comprovação de publicação da mesma. (protocolados  125 a 131 – categoria 3)

125 - Protocolo: 14.365.137-1
Município: Ivatuba
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°462/2017 (fls. 262 a 265) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°02/2016/CMDCA  (fl. 259), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da 
mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do plano 
junto ao CMDCA.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

126- Protocolo: 14.367.899-7
Município: Prudentópolis
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°191/2017 (fls. 103 a 106) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°04/2016/CMDCA  (fl. 05), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
127 - Protocolo: 14.366.934-3
Município: Toledo
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°477/2017 (fls. 156 a 159) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°031/2016/CMDCA  (fl. 354), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da 
mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

128 - Protocolo: 14.366.979-3
Município: Assis Chateaubriand
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°322/2017 (fls. 39 a 42) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°24/2016/CMDCA  (fl. 03), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

129 - Protocolo: 14.367.175-5
Município: Araucária
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°437/2017 (fls. 209 a 212) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°010/2016/CMDCA  (fl. 04), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da 
mesma.
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Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

130 - Protocolo: 14.368.183-1
Município: Cerro Azul
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°444/2017 (fls. 206 a 209) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°04/2016/CMDCA  (fl. 03), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

131 - Protocolo: 14.374.380-2
Município: Arapua
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°246/2017 (fls. 256 a 259) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°02/2016/CMDCA  (fl. 254), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da 
mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.4 - Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
atendem aos requisitos mínimos da Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e da Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, 
não apresentaram comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. (protocolados  132 a 142 – categoria 4)

132 - Protocolo: 14.367.633-1
Município: Sertaneja
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°343/2017 (fls. 150 a 153) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do CMDCA de 
aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

133 - Protocolo: 14.368.642-6
Município: Porto Amazonas
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°457/2017 (fls. 115 a 119) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  

Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

134 - Protocolo: 14.366.385-0
Município: Tijucas do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°291/2017 (fls. 194 a 197) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

135 - Protocolo: 14.215.846-9
Município: São José da Boa Vista
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Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°257/2017 (fls. 60 a 63) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

136 - Protocolo: 14.369.499-2
Município: Mandirituba
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°074/2017 (fls. 169 a 172) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

137 - Protocolo: 14.365.898-8
Município: Jardim Olinda
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°355/2017 (fls. 233 a 236) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

138 - Protocolo: 14.369.371-6
Município: São José dos Pinhais
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°418/2017 (fls. 379 a 382) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

139 - Protocolo: 14.500.252-4
Município: Contenda
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°413/2017 (fls. 121 a 124) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

140 - Protocolo: 14.366.951-3
Município: Jussara
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°364/2017 (fls. 270 a 273) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

141 - Protocolo: 14.366.384-1
Município: Moreira Sales
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°337/2017 (fls. 44 a 47) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
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Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

142 - Protocolo: 14.367.091-0
Município: Jacarezinho
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°414/2017 (fls. 248 a 251) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Contudo, não apresentaram 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica,  devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do 
CMDCA de aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.5 - Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
possui plano de ação, porém, não atende aos requisitos mínimos da Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e da Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Bem como, foi apresentada a Resolução do CMDCA de aprovação do respectivo plano, contudo, 
não apresentaram comprovação de publicação da mesma. (protocolados  143 a 152 – categoria 5)

143 – Protocolo: 14.368.035-5
Município: Palmeira
Conforme exposto na Informação nº 456/2017 CPCA/SEDS (fls. 185 a 188) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°06/2014/CMDCA (fl. 04), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do plano 
junto ao CMDCA.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

144 – Protocolo: 14.367.907-1
Município: Boa Ventura de São Roque
Conforme exposto na Informação nº 311/2017 CPCA/SEDS (fls. 18 a 20) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°12/2016/CMDCA (fl. 15), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

145 – Protocolo: 14.204.375-0
Município: Jataizinho
Conforme exposto na Informação nº 210/2017 CPCA/SEDS (fls. 274 a 277) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°03/2016/CMDCA (fl. 135), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

146 – Protocolo: 14.367.364-2
Município: Telêmaco Borba
Conforme exposto na Informação nº 206/2017 CPCA/SEDS (fls. 60 a 63) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação,  
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°03/2016/CMDCA (fl. 57), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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147 – Protocolo: 14.367.150-0
Município: Reserva do Iguaçu
Conforme exposto na Informação nº 293/2017 CPCA/SEDS (fls. 77 a 80) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação,  
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°06/2016/CMDCA (fl. 75), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

148 – Protocolo: 14.368.188-2
Município: Paranaguá
Conforme exposto na Informação nº 285/2017 CPCA/SEDS (fls. 104 a 107) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°09/2016/CMDCA (fl. 04), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

149 – Protocolo: 14.367.081-3
Município: Terra Roxa
Conforme exposto na Informação nº 345/2017 CPCA/SEDS (fls. 163 a 166) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°23/2016/CMDCA (fl. 160), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

150 – Protocolo: 14.368.217-0
Município: Campo do Tenente
Conforme exposto na Informação nº 375/2017 CPCA/SEDS (fls. 128 a 131) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°04/2016/CMDCA (fl. 124), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

151 – Protocolo: 14.365.974-7
Município: Maringá
Conforme exposto na Informação nº 344/2017 CPCA/SEDS (fls. 106 a 109) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação, 
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°60/2016/CMDCA (fl. 104), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

152 – Protocolo: 14.366.885-1
Município: Tuneiras do Oeste
Conforme exposto na Informação nº 396/2017 CPCA/SEDS (fls. 45 a 48) o Plano Decenal encaminhado, possui plano de ação,  
porém,  não  atende  aos  requisitos  mínimos  elencadas  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução 
nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao CMDCA, através da Resolução n°02/2016/CMDCA (fl. 04), contudo, não 
apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
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conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.6-  Municípios  que  encaminharam  o  Plano  Decenal  Municipal  DCA  fora  do  prazo  da  Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR,  desta  forma,  sem  análise  técnica  da  CPCA/SEDS.  Possui  plano  de  ação,  bem  como,  foi 
encaminhada a Resolução do CMDCA de aprovação do respectivo plano e comprovação de publicação da mesma. 
(protocolados 153 a 168 – categoria 6)

153 – Protocolo: 14.615.403-4
Município: Marumbi
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°389/2017 (fl. 32) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do CMDCA por 
meio da Resolução nº 002/2017/CMDCA, devidamente publicada (fl. 31).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

154 – Protocolo: 14.369.199-3
Município: Reserva
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°501/2017 (fl. 85) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do CMDCA por 
meio da Resolução nº 006/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 81).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

155 – Protocolo: 14.374.669-0
Município: Miraselva
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°378/2017 (fl. 42) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do CMDCA por 
meio da Resolução nº 002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 39).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

156 – Protocolo: 14.374.691-7
Município: Cambira
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°245/2017 (fl.  282)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 018/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 07).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

157 – Protocolo: 14.373.217-7
Município: Londrina
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°381/2017 (fl.  303)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 054/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 300).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

158 – Protocolo: 14.373.082-4
Município: Cafeara
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°390/2017 (fl.  125)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 123).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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159 – Protocolo: 14.372.704-1
Município: Sulina
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°400/2017 (fl.  108)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 005/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 104).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

160 – Protocolo: 14.608.786-8
Município: Lindoeste
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°417/2017 (fl.  152)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 001/2017/CMDCA, devidamente publicada (fl. 05).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

161 – Protocolo: 14.370.243-0
Município: Pato Bragado
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°419/2017 (fl.  141)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 010/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 138).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

162 – Protocolo: 14.374.765-4
Município: Rolândia 
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°393/2017 (fl.  200)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 197).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

163 – Protocolo: 14.374.508-2
Município: Lupionópolis
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°452/2017 (fl. 35 ) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do CMDCA por 
meio da Resolução nº 002/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 32).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

164 – Protocolo: 14.605.682-2
Município: Cantagalo
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°415/2017 (fl. 37) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do CMDCA por 
meio da Resolução nº 003/2017/CMDCA, devidamente publicada (fl. 33).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

165 – Protocolo: 14.376.3672-6
Município: Floresta
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°408/2017 (fl.  131)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 005/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 127).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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166 – Protocolo: 14.373.099-9
Município: Sertanópolis
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°425/2017 (fl.  141)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 006/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 139).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
167 – Protocolo: 14.374.475-2
Município: Farol
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°531/2017 (fl. 76) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do CMDCA por 
meio da Resolução nº 001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 75).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

168 – Protocolo: 14.370.030-5
Município: Ângulo
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°506/2017 (fl.  174)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação e apresentou aprovação do 
CMDCA por meio da Resolução nº 001/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 171).
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, sem necessidade de resposta do município.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.7 Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA fora do prazo da Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, 
desta forma, sem análise técnica da CPCA/SEDS. Possui plano de ação, bem como, foi encaminhada a Resolução do 
CMDCA de  aprovação  do  respectivo  plano,  porém,  não  apresentaram  comprovação  de  publicação  da  mesma. 
(protocolados  169 a 171- categoria 7)

169 – Protocolo: 14.374.168-0
Município: São Jorge do Ivaí
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°409/2017 (fl. 42) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação, foi aprovado pelo CMDCA por meio da 
Resolução nº 005/2016/CMDCA (fl. 40), porém,  não  apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara: Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que embora tenha
sido considerado apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, devendo encaminhar em resposta 
somente comprovação da publicação da resolução.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

170 – Protocolo: 14.371.188-9
Município: Guaratuba
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°219/2017 (fl.  187)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação, foi aprovado pelo CMDCA 
por meio da Resolução nº 010/2016/CMDCA (fl. 04), porém,  não  apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo,  devendo encaminhar em resposta somente 
comprovação da publicação da resolução.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.8  -  Municípios  que  encaminharam  o  Plano  Decenal  Municipal  DCA  fora  do  prazo  da  Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR,  desta  forma,  sem  análise  técnica  da  CPCA/SEDS.  Possui  plano  de  ação,  porém,  não 
apresentaram comprovação de aprovação do respectivo plano junto ao CMDCA.   (protocolados  172 a 173 – categoria 8)

171 – Protocolo: 14.370.941-8
Município: Arapoti
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS n°458/2017 (fl.  120)  o  Plano Decenal  foi  encaminhado  fora  do  prazo  da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Possui plano de ação, porém, não apresentaram 
comprovação de aprovação do respectivo plano junto ao CMDCA.  
Parecer da Câmara: Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que embora tenha
sido considerado apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo, devendo encaminhar em resposta 
somente comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.
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Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

172 – Protocolo: 14.372.696-7
Município: Jaguariaíva
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°450/2017 (fl. 115) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da 
Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR,  razão pela qual  não houve análise técnica.  Possui  plano de ação,  porém, não 
apresentaram comprovação de aprovação do respectivo plano junto ao CMDCA.   
Parecer  da  Câmara:  Plano Municipal  apresentado.  Oficiar  o  município  informando que embora  tenha sido  considerado 
apresentado, não houve análise técnica, pois foi apresentado fora do prazo,  devendo encaminhar em resposta somente 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.9 - Municípios que responderam ao Ofício do CEDCA referente a análise anterior do Plano, em que foi considerado 
apresentado,  juntando  o  comprovante  da  publicação  da  Resolução  de  aprovação  do  plano  junto  ao  CMDCA. 
(protocolados  173 a 176 – categoria 9)

173 – Protocolo: 14.369.065-2
Município: Ivaiporã
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°386/2017 (fl. 165) o município respondeu ao Ofício do CEDCA referente a 
análise  anterior  do Plano,  em que foi  considerado apresentado,  juntando  o comprovante  da  publicação da Resolução nº 
22/2016/CMDCA que aprovou o plano (fl.164).
Parecer da Câmara: Ciente e arquive-se.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

174 – Protocolo: 14.195.692-2
Município: Joaquim Távora
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°416/2017 (fl. 80) o município respondeu ao Ofício do CEDCA referente a análise 
anterior do Plano, em que foi considerado apresentado, juntando o comprovante da publicação da Resolução nº 22/2016/CMDCA 
que aprovou o plano (fls.76-78).
Parecer da Câmara: Ciente e arquive-se.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

175 – Protocolo: 14.369.380-5
Município: Ourizona
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°384/2017 (fl. 102) o município respondeu ao Ofício do CEDCA referente a 
análise  anterior  do Plano,  em que foi  considerado apresentado,  juntando o comprovante  da publicação da Resolução nº 
22/2016/CMDCA que aprovou o plano (fl.96).
Parecer da Câmara: Ciente e arquive-se.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

176 – Protocolo: 14.366.813-4
Município: Palotina
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°480/2017 (fl. 228) o município respondeu ao Ofício do CEDCA referente a 
análise  anterior  do Plano,  em que foi  considerado apresentado,  juntando o comprovante  da publicação da Resolução nº 
22/2016/CMDCA que aprovou o plano (fl.05).
Parecer da Câmara: Ciente e arquive-se.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.10 - Município que encaminhou o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
o mesmo atende aos requisitos mínimos da Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA, 
informou a Resolução de aprovação junto ao CMDCA, contudo, não apresentaram a cópia da referida resolução e nem 
comprovação de publicação da mesma (categoria 10)

177 - Protocolo: 14.363.146-0
Município: Nova Londrina
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°317/2017 (fls. 102 a 105) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Informa no corpo do Plano que 
o mesmo foi aprovado no CMDCA, por meio da Resolução n°02/2016/CMDCA  (fl. 101), contudo, não apresentaram a cópia da 
referida resolução e nem comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente o ato administrativo do CMDCA de 
aprovação do plano e comprovante da publicação do mesmo.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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1.1.11- Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
o mesmo atende aos requisitos mínimos da Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Bem 
como, foi apresentada Resolução do CMDCA de aprovação do respectivo plano e comprovação de publicação da 
mesma, porém os textos das Resoluções e ou publicações apresentam equívocos. (protocolados 178 a 182 – categoria 
11)

178 - Protocolo: 14.195.703-1                           
Município: Ibaiti
Conforme exposto na Informação CPCA n° 297/2017 (fls 60 a 63) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 54), contudo a redação da resolução descreve “aprovação 
do plano anual”, desta forma, não ficando explicita a aprovação do Plano Decenal.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município que o plano foi considerado apresentado, contudo, 
devendo encaminhar cópia da Resolução publicada correspondente a aprovação do Plano Decenal no CMDCA em substituição do 
documento anteriormente apresentado, visto que a Resolução e/ou publicação encaminhada está equivocada.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

179 - Protocolo: 14.368.045-2
Município: Califórnia
Conforme exposto na Informação CPCA n° 481/2017 (fl 118 a 121) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos  na  Deliberação  n°054/2015/CEDCA/PR  e  Resolução  nº161/2013/CONANDA.  A  Resolução  n°01/2016/CMDCA, 
devidamente publicada (fl. 115 a 117) em seu art. 1° descreve “ Aprovar a formulação do plano Decenal DCA” não ficando explicito 
a aprovação do plano. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município que o plano foi considerado apresentado, contudo, 
devendo encaminhar cópia da Resolução publicada correspondente a aprovação do Plano Decenal no CMDCA em substituição do 
documento anteriormente apresentado, visto que a Resolução e/ou publicação encaminhada está equivocada.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

180 - Protocolo: 14.367.632-3                           
Município: Santa Lúcia
Conforme exposto na Informação CPCA n° 459/2017 (fls 56 a 59) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°004/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 53), contudo a referida resolução descreve em seu art. 1° 
“aprovar o relatório Plano Decenal DCA”
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município que o plano foi considerado apresentado, contudo, 
devendo encaminhar cópia da Resolução publicada correspondente a aprovação do Plano Decenal no CMDCA em 
substituição do documento anteriormente  apresentado,  visto que a Resolução e/ou publicação encaminhada está 
equivocada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

181 - Protocolo: 14.366.070-2                          
Município: São Jorge do Oeste
Conforme exposto na Informação CPCA n° 399/2017 (fls 69 a 72) o Plano Decenal encaminhado atende aos requisitos mínimos 
previstos na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. O mesmo foi aprovado pelo CMDCA, 
através da Resolução n°003/2016/CMDCA, devidamente publicada (fl. 68), contudo em seu art. 1° descreve aprovação do Plano 
no Município de Boituva.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município que o plano foi considerado apresentado, contudo, 
devendo encaminhar cópia da Resolução publicada correspondente a aprovação do Plano Decenal no CMDCA em 
substituição do documento anteriormente  apresentado,  visto que a Resolução e/ou publicação encaminhada está 
equivocada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

182- Protocolo: 14.367.213-1
Município: São Tomé
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°383/2017 (fls. 246 a 249) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°03/2016/CMDCA  (fl. 240), contudo, a mesma não esta em página timbrada, não contem 
assinatura e o texto da sumula está incompleto.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município que o plano foi considerado apresentado, contudo, 
devendo encaminhar cópia da Resolução publicada correspondente a aprovação do Plano Decenal no CMDCA em 
substituição do documento anteriormente  apresentado,  visto que a Resolução e/ou publicação encaminhada está 
equivocada.  
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Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

183– Protocolo: 14.148.065-0
Município: Esperança Nova
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°521/2017 (fl. 317) o município respondeu ao Ofício do CEDCA referente a 
análise  anterior  do Plano,  em que foi  considerado apresentado,  juntando o comprovante  da publicação da Resolução nº 
02/2016/CMDCA que aprovou o plano (fl.314).
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município que o plano foi considerado apresentado, contudo, 
devendo encaminhar cópia da Resolução publicada correspondente a aprovação do Plano Decenal no CMDCA em 
substituição do documento anteriormente  apresentado,  visto que a Resolução e/ou publicação encaminhada está 
equivocada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.12 - Município que encaminhou o Plano Decenal Municipal DCA fora do prazo da Deliberação nº065/2016/CEDCA/PR, 
desta forma, sem análise técnica da CPCA/SEDS. Porém, foi identificado que o mesmo não possui plano de ação, mesmo 
assim,  foi  encaminhada  a  Resolução  do  CMDCA  de  aprovação  do  respectivo  plano,  devidamente  publicada. 
(protocolado – categoria 12)

184 – Protocolo: 14.373.126-0
Município: Primeiro de Maio
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°392/2017 (fl. 48) o Plano Decenal foi encaminhado fora do prazo da Deliberação 
nº065/2016/CEDCA/PR, razão pela qual não houve análise técnica. Porém, foi identificado que não possui plano de ação, ou seja, 
desprovido  de  elementos  essenciais,  contudo,  foi  aprovado  pelo  CMDCA por  meio  da  Resolução  nº  001/2016/CMDCA, 
devidamente publicada (fl. 44).
Parecer da Câmara: Plano Municipal considerado não apresentado. Oficiar o município informando que o plano enviado 
foi considerado não apresentado por ausência de plano de ação, informando ainda, que o município deverá readequar 
seu plano e reapresentar ao Conselho, para possibilitar acesso de recursos do FIA/PR, nos termos do Decreto Estadual 
nº10.455/2014, bem como, encaminhar anexo cópia da Informação Técnica da CPCA.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.13- Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
possui plano de ação, porém, não atende aos requisitos mínimos da Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e da Resolução 
nº161/2013/CONANDA, bem como não apresentaram comprovação de aprovação plano junto ao CMDCA (protocolados 
184 a 192  – categoria 13)
185- Protocolo: 14.368.192-0
Município: Fazendo Rio Grande
Conforme exposto na Informação CPCA n°404/2017 (fls. 158 a 161) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, atende aos  
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. Devendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação do 
plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

186- Protocolo: 14.368.194-7
Município: Bocaiúva do Sul
Conforme exposto na Informação CPCA n°441/2017  (fls 18 a 21) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

187- Protocolo: 14.370.092-5
Município: Nova Laranjeiras
Conforme exposto na Informação CPCA n°514/2017 (fls 71 a 74) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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188- Protocolo: 14.357.100-9
Município: Araruna
Conforme exposto na Informação CPCA n°467/2017 (fls 51 a 54) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

189- Protocolo: 14.364.644-0
Município: São Pedro do Paraná
Conforme exposto na Informação CPCA n°328/2017 (fls 38 a 41) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

190- Protocolo: 14.363.781-6
Município: São João do Cauiá
Conforme exposto na Informação CPCA n°514/2017 (fls 99 a 102) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

191- Protocolo: 14.367.517-3
Município: Pinhalão
Conforme exposto na Informação CPCA n°403/2017 (fls 23 a 25) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

192- Protocolo: 14.367.472-0
Município: São João do Triunfo
Conforme exposto na Informação CPCA n°376/2017 (fls 59 a 62) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

193- Protocolo: 14.367.698-6
Município: Campo Magro
Conforme exposto na Informação CPCA n°395/2017 (fls 31 a 34) o Plano Decenal encaminhado é tempestivo, não atende aos 
requisitos mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Não apresentou 
comprovação de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo encaminhar em resposta somente comprovação de aprovação   
do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.14 - 
194-  Protocolo: 14.367.056-2
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Município: Jundiaí do Sul
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA/SEDS  n°500/2017  (fl.  73),  o  plano  já  foi  analisado  anteriormente,  considerado 
apresentado, sendo solicitado apenas a publicação da Resolução de aprovação do mesmo junto ao CMDCA, o município reenviou 
o Plano, porém, novamente não  apresentaram comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Reiterar  o  ofício  ao município  solicitando que envie  somente     comprovação da publicação da   
Resolução de aprovação do plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.15- Municípios que apresentaram o Plano Decenal anteriormente, receberam o Ofício do CEDCA solicitando 
comprovação  de  aprovação  junto  ao  CMDCA  e  da  publicação,  responderam   enviando  os  documentos 
solicitados. (protocolados 195 a 200)

195. Protocolado: 14.370.200-6 
Município: Diamante do Sul
O Plano Decenal foi verificado por esta Câmara em fevereiro de 2017, sendo considerado apresentado e solicitado ao 
município que apresentasse aprovação do mesmo no CMDCA. Encaminharam o Of.103/2017, com cópia da Resolução 
nº01/2017/CMDCA (fl. 88) devidamente publicada. 
Parecer da Câmara: Ciente. Informar a CPCA/SEDS para registro e posteriormente arquivar.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

196. Protocolado: 14.367.038-4 
Município: Mercedes
 Of. 005/2017 CMDCA  (retorno) Plano Decenal –
Parecer da Câmara: Ciente. Informar a CPCA/SEDS para registro e posteriormente arquivar.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

197. Protocolado:14.196.991-9 
Município: Itapejara D'Oeste
 Of. 208/2017 (retorno) Plano Decenal 
Parecer da Câmara: Ciente. Informar a CPCA/SEDS para registro e posteriormente arquivar.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

198. Protocolado: 14.303.758-4 
Município: Luiziana
Of. 05/2017  (retorno) Plano Decenal 
Parecer da Câmara: Ciente. Informar a CPCA/SEDS para registro e posteriormente arquivar.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

199. Protocolado: sob nº 14.215.330-0
Município:Lunardelli
 Of. 047/2017 (retorno) Plano Decenal 
Parecer da Câmara: Ciente. Informar a CPCA/SEDS para registro e posteriormente arquivar.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

200. Protocolado: 14.481.579-3
Município:São Pedro do Ivaí
 Of. 12/2017 (retorno) Plano Decenal 
Parecer da Câmara: Ciente. Informar a CPCA/SEDS para registro e posteriormente arquivar.
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.16 -  201. Protocolado: 14.194.742-7 
Município: Guapirama

O município encaminhou o Of. 002/2017 encaminhando a documentação solicitada.
Parecer da Câmara: Ciente.  Anteriormente de encaminhar  para arquivo,  solicitar  a  SEC que realize a extração do 
documento do município de Wenceslau Braz anexado equivocadamente no referido protocolado. 
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.17-  202. Protocolado sob nº 14.373.198-7 Of. 08/2017 (retorno) Plano Decenal - Bela Vista do Paraíso
O  CEDCA encaminhou  ofício  ao  município  informando  que  o  Plano  Decenal  Municipal  encaminhado  não  foi 

analisado, tendo em vista, que foi apresentado fora do prazo, diante disso, o CMDCA encaminha em resposta o Ofício nº 
08/2017/CMDCA alegando que o dia 03/12/16 era um sábado, assim, considera que o município apresentou dentro do 
prazo e solicita a analise do mesmo.
Parecer da Câmara: Encaminhe-se para CPCA/SEDS para análise.
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Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.18 -  203 Protocolo: 14.369.121-7
Município: Quatro Barras
Conforme exposto na Informação CPCA n°212/2017 (fls. 139 a 142) o Plano Decenal encaminhado  atende aos requisitos  
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Porém, não apresentou 
comprovação da Resolução de aprovação do plano junto ao CMDCA. 
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA. D  evendo o Município encaminhar em resposta somente comprovação   
de aprovação do plano junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.19 - 204 Protocolo: 14.355.131-8
Município: Marmeleiro
Conforme exposto na Informação CPCA n°539/2017 (fls. 55 a 58) o Plano Decenal encaminhado não  atende aos requisitos  
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Possui plano de ação e 
aprestou a publicação da Resolução nº02/2016/CMDCA que o aprova.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA, sem necessidade de resposta.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.20 – 205 -Protocolo: 14.387.717-5
Município: Inácio Martins
Conforme exposto na Informação CPCA n°77/2017 (fls. 89 a 92) o Plano Decenal encaminhado  atende aos requisitos mínimos 
elencadas na Deliberação n°054/2015 do CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/ CONANDA. Bem como, aprestou a publicação da 
Resolução nº03/2016/CMDCA que o aprova.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA, sem necessidade de resposta.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.21 – 206 -Protocolo: 14.366.479-1
Município: Coronel Domingos Soares
Conforme exposto na Informação CPCA n°541/2017 (fl.126) o Plano Decenal foi analisado pela Câmara em julho de 2016, sendo 
o município oficiado para que adequasse o documento. O município reenviou o plano decenal, qual possui plano de ação, contudo 
não apresentou comprovante de aprovação do mesmo junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
encaminhar cópia da Informação Técnica da CPCA, devendo encaminhar Resolução de aprovação do plano no CMDCA, 
devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.22 – 207 -Protocolo: 14.372.416-6
Município: Santa Cruz de Monte Castelo
Conforme exposto na Informação CPCA n°533/2017 (fls. 36) o Plano Decenal foi apresentado fora do prazo da Deliberação  
nº065/2016/CEDCA e Resolução nº161/2013/CONANDA, desta forma, sem analise técnica.  Possui plano de ação, contudo não 
apresentou comprovante de publicação da Resolução nº02/2016/CMDCA que aprovou o plano.
Parecer  da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que embora fora do prazo o plano foi  
considerado apresentado.  Devendo encaminhar comprovante de publicação da Resolução de aprovação do plano no 
CMDCA,  .      
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.23 – 208- Protocolo: 14.369.605-7
Município: Castro
Conforme  exposto  na  Informação  CPCA n°540/2017  (fls.  149)  o  Plano  Decenal  já  foi  analisado  através  da  Informação 
nº73/2016/CPCA. O novo plano apresentado possui plano de ação e apresentou comprovação da publicação da  Resolução 
nº02/2016/CMDCA que aprovou o plano.
Parecer  da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que embora fora do prazo o plano foi  
considerado apresentado, sem necessidade de resposta.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.24 – Municípios que encaminharam o Plano Decenal Municipal DCA e após análise da CPCA/SEDS foi identificado que 
atendem aos requisitos mínimos da Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e da Resolução nº161/2013/CONANDA. Bem 
como,  foi  encaminhada  a  Resolução do CMDCA de aprovação do respectivo  plano,  porém,  não apresentaram a 
comprovação de publicação da mesma. 
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209- Protocolo: 14.367.973-0
Município: Colorado
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°537/2017 (fls. 133 a 136) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°25/2016/CMDCA  (fl. 131), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da 
mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta a comprovação da aprovação do plano 
junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

210 -Protocolo: 14.368.974-3
Município: Lidianópolis
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°532/2017 (fls. 230 a 233) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Possui aprovação junto ao 
CMDCA, através da Resolução n°01/2016/CMDCA  (fl. 04), contudo, não apresentaram a comprovação de publicação da mesma.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta somente a publicação da aprovação do 
plano junto ao CMDCA.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.

1.1.25 – 211- Protocolo: 14..368.202-1
Município: Campo Largo
Conforme exposto na Informação CPCA/SEDS n°538/2017 (fls. 164 a 167) o Plano Decenal encaminhado, atende aos requisitos 
mínimos elencadas na Deliberação n°054/2015/CEDCA/PR e Resolução nº161/2013/CONANDA. Porém, não apresentou a 
comprovação de aprovação do plano  junto ao CMDCA.
Parecer da Câmara:  Plano Municipal apresentado. Oficiar o município informando que o plano foi considerado apresentado, 
conjuntamente com cópia da Informação Técnica, devendo encaminhar em resposta a comprovação da aprovação do plano 
junto ao CMDCA, devidamente publicada.  
Parecer do CEDCA: Aprovado parecer da câmara.
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