CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO DO MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA

Às 14:30 horas do dia 21 de setembro de 2016, reuniram-se em segunda
chamada, no Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, os
conselheiros a seguir nomeados: Walmir da Silva Matos, Sérgio Roberto Bahls, Nilton
Capucho e Liane Aparecida Lima.
Também estavam presentes na qualidade de convidadas: Mariane Mayumi
Garcia Takeda e Viviane Graciela Conti. Também esteve presente a conselheira
suplente Maria Silvia Cebulski.
O Presidente Walmir Matos expôs o problema de drenagem existente na
entrada do Distrito de Irerê, bem como o projeto para execução de galeria e informou
que o valor estimado é de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). Em seguida
apresentou o problema da erosão na Rua Charles Lindemberg, atrás do Parque Arthur
Thomas, e também o projeto de execução da sua contenção e informou que o valor é
de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Ambos os projetos foram
aprovados pelo Conselho.
Foi esclarecido pelo Presidente Walmir Matos que a obra de recuperação
da ponte da Charles Lindemberg, anteriormente aprovada pelo Conselho, deverá ser
executada com recursos do Projeto Arco Leste.
O Presidente Walmir Matos questionou ao Conselho se haveria alguma
objeção quanto a presença de representante do Loteamento Buena Vista na próxima
reunião ordinária, e não houve nenhuma manifestação contrária.
Ficou agendada a próxima reunião ordinária do Conselho para o dia
04/10/2016 às 14:00 horas no Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e
Pavimentação.
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Walmir da Silva Matos
declarou encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata que, se lida e achada de
acordo, segue assinada por mim, Andreia Reis, secretária executiva, e pelo Senhor
Presidente Walmir da Silva Matos.

