CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

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

Às 14:00 horas do dia 18 de outubro de 2016, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, os conselheiros a seguir nomeados:
Walmir da Silva Matos, Nilton Capucho, Liane Aparecida Lima, Viviane Graciela Conti
e Antonio Gil F. Gameiro.
Também estavam presentes na qualidade de convidados: Juliana E.
Stramandinoli Fernandes e Carlos Geirinhas.
O Presidente Walmir Matos expôs a necessidade de tramitar um Projeto de
Lei para acrescentar o elemento de despesa para se emitir o empenho referente à
contratação da FAUEL, e também deu ciência do parecer da PGM sobre a nova vala,
e os conselheiros presentes deliberaram por reiterar a consulta.
O conselheiro Antonio defende que a nova vala é investimento, pois tratase de obra de engenharia, assim os conselheiros decidiram que a Controladoria deve
ser consultada.
A conselheira Liane apontou problema no artigo 2º da Lei nº 12.450/2016,
que contempla apenas a destinação de recursos para obras de galerias e não
menciona destinação de recursos para obras de destinação de resíduos sólidos. O Sr.
Carlos Geirinhas encarregou-se de verificar junto a Administração como proceder para
realizar as mudanças necessárias.
O Presidente Walmir apresentou a demanda encaminhada pela COHABLD, para executar obras de drenagem no Jardim Shekinah, cujo valor estimado é de
R$ 369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais). Os conselheiros presentes
levaram em conta a questão social que será beneficiada com a regularização do
loteamento e assim aprovaram por unanimidade a execução dessa obra com recursos
do Fundo.
Também foi apresentado projeto e orçamento para obras de drenagem do
Jardim Taquara, no Distrito de Maravilha, encaminhado pela COHAB-LD. O valor
estimado para execução da obra é de um milhão de reais. O conselheiro Antonio
destacou que nesse caso é necessário que a COHAB-LD apresente também estudos
para contenção e prevenção de assoreamento. Assim, os conselheiros presentes
decidiram aguardar a apresentação desses estudos para então voltar a discutir esse
caso.
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O Sr. Carlos Geirinhas apontou a necessidade da SEMA elaborar em
conjunto com a SANEPAR e a SMOP, em especial com a participação do Engenheiro
Eduardo Ilnicki, o Termo de Referência do Plano Municipal de Saneamento, sendo três
bacias de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Londrina, e três bacias de
responsabilidade da SANEPAR.
Na sequência o Presidente Walmir leu a ata da reunião anterior obtendo a
concordância de todos os Conselheiros presentes.
Ficou acordado pelos conselheiros presentes, que a próxima reunião
ordinária será realizada no dia 08/11/2016 às 14 horas no Gabinete da Secretaria
Municipal de Obras e Pavimentação, e não no dia 01/11/2016 em razão do feriado de
finados.
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.

