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 ORDINÁRIA - 2018

Às 14:30 horas do dia 05 de junho 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: Ricardo Nagamine
Costanzi, Angelo Barreiros, Fernando Tunouti e Marcelo Baldassarre Cortez.
Também estiveram presentes na qualidade de convidados, os senhores
Fernando Lovel Bergamasco, Luiz Figueira, Júlio Kazuhiro Tino e Claudemir César
Maistro.
O presidente solicitou ao Engenheiro Fernando Bergamasco que
explanasse acerca da situação da elaboração do Termo de Referência do Plano
Diretor de Drenagem Urbana. O Engenheiro Fernando Bergamasco disse que finalizou
a revisão e já encaminhou para algumas empresas que trabalham com foto aérea,
mas ainda não recebeu nenhuma cotação. Também apresentou uma cópia impressa
do Termo de Referência para apreciação dos Conselheiros. Explicou que não há
estimativa de preço, e que o vôo aéreo deverá abranger além da área urbana para
cobrir as bacias hidrográficas.
O Presidente informou que o valor do saldo da conta é R$ 22.816.234,13.
O Presidente apresentou um resumo da situação das obras já aprovadas
pelo Conselho.
O senhor Luiz Figueira quis saber se pode usar o recurso do fundo de
saneamento para construção de um parque ecológico, e o Presidente sugeriu inserir
esse assunto na pauta da próxima reunião ordinária do Conselho. O senhor Luiz
Figueira informou que seriam cem alqueires e demandaria três milhões de reais em
desapropriações.
O Presidente procedeu a leitura das atas da 1ª e 2ª Reunião Ordinárias do
Conselho e todos os presentes anuíram com o conteúdo.
Nada mais havendo a ser tratado, 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.

