CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

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

Às 14:00 horas do dia seis de dezembro de 2016, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, os conselheiros a seguir nomeados: Walmir da
Silva Matos, Angelo Barreiros, Maria Silvia Cebulski, Antonio Gil Gameiro e Viviane Graciela
Conti.
Também estava presente na qualidade de convidado: Claudemir César Maistro.
O Presidente Walmir Matos iniciou a reunião apresentando o problema enfrentado
na Rua Maria de Lourdes Oliveira, no Jardim Monte Belo. Explicou que a água invade as casas
em decorrência de um conjunto de fatores, dentre eles a declividade natural da área. Afirmou
ainda que na Zona Norte também existe o mesmo problema. Por fim, sugeriu a tentativa de se
resolver o problema com uma alteração na inclinação da pista e passagem de uma tubulação
em imóvel particular, o que pode ser feito sem a utilização de recurso financeiro do Fundo de
Saneamento. Todos os conselheiros presentes foram favoráveis a sugestão do Presidente.
A seguir o Presidente relatou de forma breve, vinte e três situações já
identificadas, em que se necessita de intervenção de obra de drenagem. Destacou a urgência
de se resolver o problema do Jardim Santiago, da última rua do Jardim Franciscato e da UPA
do Jardim Santa Rita, em razão da gravidade e dos prejuízos sofridos pela população desses
locais. Assim, os conselheiros presentes deliberaram por aprovar a execução dessas obras
com recurso financeiro do Fundo de Saneamento.
O conselheiro Antonio Gil lembrou da necessidade de contratar o plano de
saneamento, que em ocasião passada o Sr. Geirinhas comprometera-se em dar início.
Explicou também que esse plano é que dará as diretrizes para o Município nos próximos dez
ou quinze anos. Destacou ainda a importância de se contratar o plano nos termos do Anexo I
do contrato da Sanepar.
A conselheira Maria Silvia acrescentou que o Termo de Referência para a
contratação do plano deve sair da Prefeitura e que é dever do Conselho de Saneamento
provocar a Prefeitura para a elaboração do Termo de Referência.
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.

