CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA SETIMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA – SESSÃO ORDINÁRIA - 2017

Às 14:30 horas do dia 05 de dezembro 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, Moacir Norberto Sgarioni, Roberta Silveira Queiroz, Maria
Silvia Cebulski e Sérgio Roberto Bahls.
Após leitura e aprovação da Ata da 6ª reunião ordinária realizada em
07/11/2017, o presidente apresentou o projeto de drenagem da Rua Ébano e explicou
a situação atual do local, inclusive mostrando fotos e detalhou o projeto e orçamento
no valor de R$ 2.370.000,00 (dois milhões e trezentos e setenta mil reais). O
conselheiro Fernando explicou que o que foi feito até hoje no local foram apenas
medidas paliativas para garantir a mínima segurança do entorno. A conselheira
Roberta argüiu se o projeto contempla recomposição florestal e o presidente explicou
que sim, está contemplado. O conselheiro Moacir deixou a sugestão de fazer a
recomposição através de semeadura e árvores. Após essas explicações e
considerações, a obra foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
A seguir o presidente passou a tratar do Registro de Preço para obras de
drenagem urbana, mostrou uma lista com treze locais que necessitam de intervenção
no sistema de drenagem, cujo valor totaliza R$ 1.400.000,00 (um milhão e
quatrocentos mil reais). Explicou que o Registro de Preço é importante para garantir
agilidade no atendimento a esse tipo de demanda e evitar que os problemas se
agravem. Em seguida, leu para todos o Parecer Jurídico nº 954 da Procuradoria Geral
do Município (SEI 19.021.038567/2017-95) que não apontou óbice a esse tipo de
licitação para esse caso. Também informou que o valor do Registro de Preço seria de
R$ 5.6000.00,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais) mas não necessariamente será
usado todo esse valor, e que cada obra deverá ser submetida à análise e aprovação
prévias deste Conselho. Todos os conselheiros presentes aprovaram a proposta.
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.

