CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA – SESSÃO ORDINÁRIA - 2020

Às 14:40 horas do dia 04 de fevereiro de 2020, reuniram-se no Gabinete
da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por convocação do presidente, Sr.
João Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nominados: Ajadir Fazolo, Maria
Silvia Cebulski e Julio Kazuhiro Tino.
O presidente deu início à reunião fazendo a leitura da ata da reunião
anterior.
Na sequência, o presidente passou a explanar sobre os assuntos da pauta.
Sobre a recuperação da galeria na Rua dos Escoteiros – Córrego Água
Fresca, o presidente explicou a necessidade urgente de intervenção no local, uma vez
que a galeria está rompida e com necessidade de executar dissipador no local, além
do que o Ministério Público do Estado do Paraná tem cobrado uma solução para o
problema. A estimativa de custo da obra é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
reais).
Com relação à galeria da Avenida Guilherme de Almeida, o presidente
explicou que trata-se de obra já apreciada e aprovada pelo Conselho. Entretanto, a
obra não foi completamente executada, fazendo-se necessária nova contratação para
concluir a obra. O valor atualizado para conclusão da obra é de R$ 778.884,97
(setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete
centavos).
Quanto à drenagem da Rua Pirapó, o presidente informou que na 10ª
Reunião Ordinária de 2019 foi aprovado o valor de R$ 190.276,80 (cento e noventa
mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) para execução da obra, no
entanto, na finalização do orçamento, este resultou em R$ 191.979,96 (cento e
noventa e um mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), ou
seja, uma diferença de R$ 1.703,16 (um mil, setecentos e três reais e dezesseis
centavos) a mais do que foi aprovado. O presidente salientou que na licitação, este
valor deverá ser menor, pois é comum que haja desconto oferecido pelas empresas
interessadas em executar a obra.
Sobre o projeto executivo da ponte sobre o Gramadinho, na estrada
Paiquerê-Guairacá, o presidente informou que o valor do orçamento que foi
encaminhado para a licitação foi de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), enquanto
que o valor aprovado na 10ª Reunião Ordinária de 2019 foi de R$ 150.000,00 (cento e
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cinqüenta mil reais), portanto, R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) a menos do que o
aprovado.
Na sequência o presidente apresentou o ofício circular nº 0011/2020 do
IPPUL que solicita a indicação de um titular e um suplente para compor o Grupo de
Acompanhamento da revisão das leis do Plano Diretor. Os conselheiros Júlio e Ajadir
colocaram-se à disposição para representar o Conselho de Saneamento junto ao
referido Grupo de Acompanhamento, como titular e suplente, respectivamente.
Por fim, o presidente solicitou a aprovação para as obras bem como para
as alterações de valores apresentadas, e todos os conselheiros presentes
manifestaram-se favoráveis à aprovação.
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, se lida e
achada de acordo, segue assinada por mim, Andreia Furuzawa Reis, secretária
executiva, e pelos demais conselheiros presentes.

