CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

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

Às 15:00 horas do dia 04 de dezembro de 2018, reuniram-se no Gabinete do
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, em segunda convocação do presidente, Sr. João
Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nomeados: Antonio Gil Fernandes Gameiro e
Márcio Tokoshima.
Esteve presente na qualidade de convidado, o senhor Fernando Lovel Bergamasco.
O presidente entregou a Ata da reunião anterior para apreciação dos conselheiros
presentes, que após a leitura, assinaram o documento.
O presidente apresentou aos conselheiros o extrato com o saldo atualizado do fundo
e a lista das obras aprovadas pelo conselho. O senhor Antonio Gil solicitou que seja elaborada
lista das obras já executadas ou em execução com os valores efetivamente pagos de cada uma.
O presidente explicou a necessidade de se executar o remanejamento da galeria
que passa sob a UPA do Jardim do Sol, pois a mesma está trincando. O senhor Fernando
Bergamasco informou que o orçamento da obra é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais). Os conselheiros presentes foram unânimes em decidir pela execução da obra.
O senhor Fernando Bergamasco informou que a elaboração do termo de referência
para contratação de Registro de Preço para serviço de limpeza de bocas de lobo está em fase
final e o processo deve ser encaminhado para licitação até o final desta semana.
O presidente apresentou o projeto da Soiti Taruma e explicou que trata-se de ponte
e não de bueiro celular. O orçamento para a execução da obra é de R$ 3.500.00,00 (três milhões
e quinhentos mil reais). Os conselheiros presentes consideraram que a obra é importante e faz
parte da macrodrenagem, e portanto faz jus ao uso do recurso financeiro do fundo de
saneamento.
O senhor Fernando Bergamasco apresentou o projeto de drenagem em Paiquerê e
explicou que a realização dessa obra decorre de determinação judicial, uma vez que o sistema
de drenagem do Distrito provocou a erosão no local. Informou que o orçamento da obra é de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais). Os conselheiros deliberaram pela aprovação da obra em
razão da pertinência com o objeto do fundo de saneamento e por tratar-se de determinação
judicial.
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.

