CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA – SESSÃO ORDINÁRIA - 2017

Às 14:30 horas do dia 04 de julho de 2017, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por convocação do presidente, Sr.
Fernando Tunouti, os conselheiros a seguir nomeados: Nilton Capucho, Fernando
Tunouti, Moacir Norberto Sgarioni, Antonio Gil F. Gameiro e Maria Silvia Cebulski.
Também esteve presente como convidado, o Sr. Claudemir César Maistro.
Após leitura da pauta da reunião, começaram os debates acerca da
elaboração do Termo de Referência para contratação da elaboração do Plano de
Drenagem.
O presidente informou que o IPPUL está desenvolvendo trabalhos para a
elaboração do Termo de Referência para contratação da elaboração do Plano de
Drenagem e sugeriu que esse trabalho passe a ter também a participação de técnicos
da Secretaria de Obras, Secretaria do Ambiente e da Sanepar, e todos os
conselheiros presente concordaram com essa sugestão. A conselheira Maria Silvia
sugeriu que o IPPUL encaminhe o arquivo digital dos estudos para conhecimento da
Sanepar. O presidente afirmou que dentro de dez dias marcará reunião com a equipe
técnica para discutir o assunto e na próxima reunião do Conselho trará as informações
advindas dessa reunião.
Quanto a alteração do Regimento Interno, foi unânime entre os
conselheiros presentes de que é necessária incluir a possibilidade de 2/3 (dois terços)
dos conselheiros possam convocar reunião do Conselho.
O Sr. Claudemir disponibilizou a todos os conselheiros presentes, o extrato
financeiro com o valor do saldo disponível na conta do Fundo de Saneamento.
A seguir o presidente passou a explanar sobre as obras já aprovadas pelo
Conselho, informando sobre o andamento de cada uma.
Na sequência o presidente apresentou o projeto de drenagem do Bairro
Lagoa Dourada e explicou qual é o problema do local e qual a proposta do projeto, que
basicamente consiste em refazer a drenagem da região para escoar na Lagoa
Dourada. O orçamento para essa obra é de R$ 296.852,79. O presidente lembrou que
este é um caso crítico que tem o acompanhamento do Ministério Público do Estado do
Paraná. Os conselheiros Antônio e Nilton levantaram a possibilidade de haver
afloramento de água no local. Para esclarecer essa questão, foi convidado o
Engenheiro Eduardo Ilnicki, que esclareceu que a galeria existente é insuficiente e
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com pouca declividade, e que o projeto apresentado atenderá a demanda. Colocado
em votação, a obra foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
A seguir o presidente apresentou a proposta de licitar um Registro de
Preço para manutenção da drenagem urbana, e apresentou um levantamento de
alguns locais que precisam de intervenção, totalizando um montante de um milhão de
reais. O conselheiro Antonio questionou a legalidade de se usar o dinheiro do fundo de
saneamento para esse tipo de intervenção, uma vez que trata-se de manutenção do
sistema e não de investimento. Os demais conselheiros presentes também
manifestaram dúvida quanto a essa utilização e sugeriram consultar a procuradoria do
Município.
Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu a reunião como
encerrada, e 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.

