CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 2017

Às 14:30 horas do dia 14 de novembro de 2017, reuniram-se no Gabinete
da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por convocação do presidente, Sr.
João Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nomeados: João Alberto Verçosa
Silva, Fernando Tunouti, Antonio Gil F. Gameiro, Maria Silvia Cebulski, Sérgio Roberto
Bahls e Moacir Norberto Sgarioni. Estiveram presentes como convidados, o Sr. Júlio
Kazuhiro Tino e o Sr. Kleber Kenji Utyama.
O presidente explicou que a reunião tem como objetivo a revisão da última
versão do Termo de Referência para contratação do Plano Diretor de Drenagem
Urbana. Assim, solicitou que os conselheiros manifestassem suas observações.
O conselheiro Antonio questionou se já havia valoração dessa contratação
e a conselheira Silvia explicou que ainda não tem.
O conselheiro Antonio manifestou a necessidade de delimitar de forma
clara a área de abrangência, pois o Plano Diretor da cidade pode alterar a área
urbana. O conselheiro Sérgio considerou que não se sabe quando isso acontecerá, e
portanto, o Plano de Drenagem deve ser elaborado com base naquilo que se tem
atualmente. O presidente sugeriu que seja considerada a zona de expansão urbana e
que se conste no item 2.1 a expressão “de acordo com a zona de expansão urbana
existente”, e os conselheiros presentes concordaram.
O conselheiro Antonio observou que no item 2.3.2 deve-se fazer referência
à área urbana da sede, e que se devem revisar as datas no item 2.3.3.5.
Deliberou-se que até o dia 21/11/2017 deverão ser feitas as indicações
para a composição da comissão requerida pela Secretaria Municipal de Gestão
Pública (SMGP), que acompanhará o processo de contratação e execução do Plano
Diretor de Drenagem Urbana.
A conselheira Silvia sugeriu indicar à SMGP, a pertinência da participação
de representantes do CEAL e UTFPR nessa comissão.
Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu a reunião como
encerrada, e foi lavrada a presente ata que, se lida e achada de acordo, segue
assinada por mim, Andreia Furuzawa Reis, secretária executiva, e pelos demais
conselheiros presentes.

