CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA – SESSÃO ORDINÁRIA.

Às 14:00 horas do dia seis de setembro de 2016, reuniram-se no Gabinete
da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, os conselheiros a seguir
nomeados: Walmir da Silva Matos, José Carlos Bruno de Oliveira, Liane Aparecida
Lima, Klebber Cruz Duarte, Antônio Gil F. Gameiro, Ricardo Nagamine Costanzi,
Nilton Capucho e Angelo Barreiros.
Também estavam presentes na qualidade de convidadas, Mariane Mayumi
Garcia Takeda e Viviane Graciela Conti.
O conselheiro Nilton Capucho apresentou alguns pontos do Regimento
Interno a serem modificados, e após debate, deliberou-se pelas seguintes alterações:
a) Art. 4º, inciso VIII: acrescentar o número da Lei 10.967/2010;
b) Art. 7º, §1º: acrescentar a expressão “no mínimo” um terço de seus
membros;
c) Art. 7º, §2º: substituir o termo “será” por “poderá ser”;
d) Art. 7º, §4º: alterar para “Será facultado um tempo de três minutos para
que qualquer Conselheiro ou visitante se manifeste na plenária do
Conselho;
e) Art. 8º: alterar para “As decisões do Conselho serão tomadas por
maioria dos membros presentes na reunião.”
f)

Art. 12, inciso I: acrescentar “e sem justificativa”;

g) Art. 14: Suprimir a segunda oração;
h) Art. 22: acrescentar o número da Lei 12.400/2016.

Foi levantada a necessidade de corrigir a Ata da Primeira Reunião
Extraordinária realizada em 17/08/2016, para esclarecer que os projetos da Guilherme
de Almeida, Winston Churchil e Charles Lindemberg foram aprovados pelo Conselho.
Em seguida passou-se à eleição da Secretaria Executiva. Após algumas
considerações postas pelos Conselheiros, elegeu-se a servidora da Secretaria
Municipal de Obras e Pavimentação, Andreia Furuzawa Reis.
Passou-se à eleição do Vice Presidente do Conselho. Colocaram-se à
disposição para concorrer ao cargo, o Conselheiro Angelo Barreiros e o Conselheiro
Nilton Capucho. Após debate, foi eleito o Conselheiro Nilton Capucho como Vice
Presidente do Conselho.
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O Conselheiro José Carlos apresentou a necessidade de se implantar uma
vala nova no CTR, orçada em R$ 2.363.836,33 (dois milhões trezentos e sessenta e
três mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos), e que por força do
contingenciamento no orçamento da CMTU, sugeriu-se que a obra seja executada
com recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento
Sustentável – FMSBDS. O presidente Walmir Matos apresentou a proposta de
construção de galerias pluviais do Parque Buena Vista para análise dos Conselheiros.
Foi

decidido

que

os

Conselheiros,

preferencialmente

apresentem

propostas já com projeto e orçamento.
Discutiu-se a necessidade de criar critérios para definir quais obras serão
prioritárias.
A próxima reunião ordinária ficou marcada para o dia 04 de outubro de
2016, às 14 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.

