CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA – SESSÃO ORDINÁRIA - 2018

Às 14:50 horas do dia 06 de novembro de 2018, reuniram-se no Gabinete
do Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por convocação do presidente, Sr.
João Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nomeados: Marcio Tokoshima,
Lucas Garcia, Sergio Roberto Bahls, Ajadir Fazolo, Henrique Luck, Fernando Tunouti,
Maria Silvia Cebulski, Antonio Gil Fernandes Gameiro. Na qualidade de convidados esta
o Engenheiro Fernando Lovel Bergamasco.
O presidente iniciou a reunião ordinária procedendo a leitura da ata da 3ª
Reunião Ordinária, e todos os presentes anuíram com o conteúdo.
A pauta desta reunião é a eleição da presidência do conselho e a
necessidade de um processo para contratação (terceirização) para limpeza de boco de
lobos na cidade.
Outro assunto que deverá entrar na próxima reunião, é a obra na UPA do
Jardim do Sol, para remanejar uma rede que passa por baixo desta UPA.
O presidente abriu a palavra para que todos se pronunciassem sobre a
eleição de presidência deste Conselho, os conselheiros debateram o assunto, e o
presidente abriu a palavra para que os demais se manifestassem quanto à escolha do
presidente. O atual presidente se colocou à disposição para o cargo de presidente.
Como vice-presidente, o Sr. Sergio Bahls indicou como vice-presidente o Engenheiro
Fernando Bergamasco. Após debaterem, a maioria dos presentes decidiu como
Presidente o Secretário de Obras Sr. João Alberto Verçosa Silva e vice-presidente o
servidor da Secretaria de Obras Sr. Fernando Tunouti.
O Engenheiro Fernando Bergamasco se pronunciou a pedido do presidente
quanto ao assunto referente à terceirização da limpeza de boca de lobos. Explicou como
deverá ser o processo e a prestação dos serviços, informando valores aproximados,
demanda, tipos de serviços inclusos, quantidade aproximada dos serviços, e destinação
dos resíduos. O valor inicial para o registro de preço de R$ 1.682.690,00 por um ano.
Constatando sua eficácia poderá ser realizado contratos futuros para manter o serviço.
O conselho questionou se este serviço pode ser inserido naqueles de
saneamento, sendo pelo Eng. Fernando Bergamasco informado que podem ser
incluídas de acordo com o servidor Alexandro da Gestão Pública. O conselho concorda
que deverá inicialmente ser contratado por 1 (um) ano.
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Sergio Balls, informou que talvez seria interessante comprar equipamentos
para o serviço.
O conselho também se pronunciou que esta contratação trata-se de uma
prestação de serviços de manutenção da drenagem, independente da causa.
O conselho também pôs em pauta o assunto de se verificar a possibilidade
de se criar uma taxa para manutenção de boca de lobo e galerias e debateram que deve
ser discutido isso pois não pode haver bitributação de taxa de serviços ao contribuinte,
devendo ser verificado se já é cobrado do cidadão tal serviço.
O conselho também sugeriu promover uma campanha de conscientização
para uso correto da água, e o lixo que é jogado nas bocas de lobo, através de algumas
Secretarias.
Foi sugerido se era interessante criar um grupo de estudo para fazer análise
técnica de como tratar o problema de limpeza da rede.
O Eng. Fernando Bergamasco explicou aos presentes, que estão
confeccionando um T.R. para a contratação dos serviços e que nele constam diversos
pontos técnicos, e que deverão ser levantados soluções para os problemas existentes.
Ainda, explica que esta contratação é importante para amenizar os problemas de
drenagem existentes hoje, que só poderão ser solucionados com projetos e estudos
maiores de drenagem.
O presidente propôs fazer uma experiência de 1 (um) ano e contratar este
serviço de limpeza de boca de lobos, o qual foi aprovado pelo conselho.
O presidente apresentou as obras aprovadas que estão em execução ou já
foram concluídas, e mencionou outras obras que deverão passar por este conselho
futuramente.
O Presidente informou que o valor do saldo da conta é R$ 22.251.562,94.
Os presentes solicitaram fazer uma planilha com o status de todas as obras,
como valores pagos, empenhados, entre outras informações. O presidente informou que
providenciará esta planilha para a próxima reunião e as 16h05min encerrou a reunião.
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, se lida e
achada de acordo, segue assinada por mim, Eric Houti da Silva, secretário executivo
designado, e pelos demais conselheiros presentes.

