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 - 2017

Às 14:30 horas do dia 01 de agosto de 2017, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por convocação do presidente, Sr.
Fernando Tunouti, os conselheiros a seguir nomeados: João Alberto Verçosa Silva,
Roberta Silveira Queiroz, Nilton Capucho, Fernando Tunouti, Moacir Norberto
Sgarioni, Antonio Gil F. Gameiro e Maria Silvia Cebulski. Também estiveram presentes
como convidados: Alexandro F. Silva (DGLC), Eduardo Ilnicki (SMOP), Ana Flávia
Galinari (IPPUL), Cristina Satiko (DGLC), Fernando Lovel Bergamasco (SMOP) e
Beatriz de Oliveira (SMGP).
Após leitura e aprovação da Ata da 3ª reunião ordinária realizada em
04/07/2017, o presidente solicitou que a convidada Ana Flávia expusesse os trabalhos
relacionados à elaboração do Termo de Referência para contratação do Plano de
Drenagem.
A Sra. Ana Flávia explicou que as condições do Termo de Referência
foram discutidas com a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e Secretaria
Municipal do Ambiente e que na data de 31/07/2017 havia encerrado a edição do
Termo.
O conselheiro Antonio Gil salientou que após entrega formal do Termo de
Referência, a SANEPAR deverá verificar se o mesmo atende os moldes de
contratação da SANEPAR, e que também verificará a possibilidade de contratar para
seis ou três bacias.
O presidente questiona aos convidados da DGLC se é possível uma
contratação conjunta para as seis bacias.
O Sr. Alexandro afirma que a SANEPAR está em atraso no cumprimento
da obrigação de instalar placas de sinalização. O conselheiro Antonio Gil informa que
a SANEPAR não teve como cumprir essa obrigação pois o Município de Londrina não
sabe como quer essas placas. O Sr. Alexandro informou que é necessário que a
SANEPAR acoste essa informação ao contrato, sob pena de multa.
A conselheira Roberta defendeu que o melhor é uma contratação única
para as seis bacias.
O Sr. Fernando Bergamasco levantou dúvida quanto à capacidade da
Secretaria de Obras fiscalizar o contrato de elaboração do Plano de Drenagem em
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razão da equipe reduzida da Secretaria. O conselheiro Antonio Gil ponderou que tudo
depende do Termo de Referência.
O Sr. Alexandro informa que é possível um aditivo ao contrato para que o
mesmo seja conjunto e híbrido, ou seja, o recurso financeiro sai de um único lugar
mas a fiscalização é conjunta.
O conselheiro Antonio Gil solicitou que o Termo de Referência seja
encaminhado à SANEPAR através da Secretaria Municipal de Governo.
A Sra. Ana Flávia afirmou que irá encaminhar o Termo de Referência por
e-mail para conhecimento de todos os conselheiros.
O conselheiro Moacir Sgarioni afirmou que é favorável à contratação
separada.
O Sr. Eduardo Ilnicki considerou que primeiramente se faz necessária a
análise do Termo de Referência para depois decidir sobre a forma de contratação.
Após essas considerações, os conselheiros presentes ponderaram que a
decisão quanto à forma de contratação caberá ao Senhor Prefeito.
A seguir o Presidente explicou que o conselheiro titular representante da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação passou a ser o Sr. João Verçosa, e ele
passou a ser seu suplente.
Houve consenso entre os presentes quanto à necessidade de se convocar
eleição para recomposição da presidência do Conselho, uma vez que a condição de
suplente é incompatível com o exercício da presidência.
Assim, o Sr. Nilton Capucho, na qualidade de vice presidente, convocou a
todos os conselheiros para a 2ª Reunião Extraordinária a ser realizada no dia
15/08/2017 às 14 horas, para realização da eleição do presidente.
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.

