CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

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

Às 14:00 horas do dia oito de novembro de 2016, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, os conselheiros a seguir nomeados: Walmir da
Silva Matos, Liane Aparecida Lima, Sérgio Roberto Bahls, Ricardo Nagamine Costanzi e
Viviane Graciela Conti.
Também estavam presentes na qualidade de convidados: Maria Silvia Cebulski,
Mariane Mayumi Garcia Takeda e Claudemir César Maistro.
O Presidente Walmir Matos iniciou a reunião explicando que embora tenha havido
a possibilidade da obra de recuperação da ponte da Charles Lindemberg ser executada através
de aditivo contratual na obra do Projeto Arco Leste, tal possibilidade não se concretizou. Assim,
faz-se necessário utilizar recurso do Fundo para a execução da referida obra, conforme
aprovado na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho, realizada em 17/08/2016. O Presidente
Walmir solicitou a manifestação dos conselheiros presentes, e todos concordaram em
endossar a decisão tomada na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho que aprovou a referida
obra.
A seguir o Presidente Walmir apresentou a necessidade de executar obra de
drenagem de águas pluviais na Rua Santa América e Rua Pioneiro Edmundo Berg – Terras de
Santana I, próximo ao Hospital Veterinário da Unifil. O Presidente solicitou a presença do
Engenheiro Eduardo Ilnicki, e o mesmo explicou que já existe projeto e orçamento para essa
obra, que está estimada em torno de oitocentos mil reais. Explicou também que em razão da
localização da pretendida obra, muitos serão beneficiados por ela. O Presidente solicitou
manifestação dos conselheiros, e todos os conselheiros presentes aprovaram a execução
dessa obra com recurso financeiro do Fundo.
A Sra. Maria Silvia Cebulski, então na qualidade de convidada, lembrou da erosão
existente na Rua da Natureza, e que essa erosão está cada dia maior. Então, a Conselheira
Liane Lima sugeriu que se convocasse uma reunião extraordinária para melhor debater esse
problema. O Presidente sugeriu o dia 22/11/2016, às 14 horas, e todos os conselheiros
presentes concordaram com a data.
O Presidente Walmir solicitou que todos conferissem a Ata da 3ª Reunião
Extraordinária, já previamente enviada por e-mail aos conselheiros para a devida ratificação, e
todos os conselheiros presentes confirmaram estar de acordo.
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.

