CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA

Às 14:00 horas do dia 28 de novembro de 2016, reuniram-seno 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, Rodrigo Brum Silva, Sérgio Roberto Bahls.
Também estavam presentes na qualidade de convidados:Claudemir César
Maistro, Telma Terra, Maria Silvia Cebulski, Paulo Arcoverde e Mariane Garcia
Takeda.
O Presidente Walmir Matos apresentou minuta do Projeto de Lei que
introduz alterações na Lei nº 5.496, de 27 de julho de 1993, na Lei nº 10.967, de 26 de
julho de 2010 e na Lei nº 12.399, de 30 de março de 2016, a fim de ajustar o repasse
previsto para o Fundo Municipal de Saneamento Básico com a Política Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos atualmente executada pela CMTU.
Após os esclarecimentos necessários, o Conselho decidiu autorizar as
correções nas Leis Municipais nº 5496/1993, nº 10.967/2010 e nº 12.399/2016
relativas à destinação de parte dos recursos relativos à arrecadação de tarifas e taxas
decorrentes da prestação dos serviços de captação, tratamento e distribuição de água,
coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos e serviços de drenagem urbana, para
o Fundo Municipal de Urbanização de Londrina.
Em seguida o Presidente solicitou à Senhora Maria Silvia Cebulski que
explicasse o problema da erosão da Rua da Natureza. Então ela explicou que a
erosão está cada vez maior e que existe projeto e orçamento precisa ser atualizado. E
todos os Conselheiros presente aprovaram a execução da obra utilizando de recurso
financeiro do Fundo Municipal de Saneamento Básico.
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.

