CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

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

Às 14:20 horas do dia 06 de março 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: Moacir Norberto
Sgarioni, Sérgio Roberto Bahls, Ricardo Nagamine Costanzi, Nilton Capucho,
Fernando Tunouti e Maria Silvia Cebulski.
Também esteve presente na qualidade de convidado, o Engenheiro
Fernando Lovel Bergamasco.
O presidente deu início à reunião solicitando ao Eng. Fernando que
expusesse o andamento dos trabalhos de confecção do Termo de Referência para
contratação da Elaboração do Plano de Drenagem Urbana. O Eng. Fernando informou
que o Siglon também passou a colaborar com o grupo de trabalho que está
elaborando o Termo de Referência, e que o grupo está revisando o texto, atendo-se
aos detalhes, tais com a numeração dos itens. Também estão sendo estudados
ajustes de cronograma e qualificação da empresa a ser contratada. A previsão de
término é dia 09/03/2018. Após, a Sanepar deverá analisar esse Termo de Referência.
Na sequência, o Presidente expôs o problema da Avenida Soiti Taruma, no
Córrego Esperança, que encontra-se interditada. Há a necessidade de se executar
bueiro celular ou ponte. O presidente explicou que há vantagem em se executar ponte,
por ser mais barato e possibilitar maior vazão, além de ter maior durabilidade e
utilidade. O conselheiro Sérgio afirmou que a Sanepar pode colaborar realocando ou
adaptando a tubulação para propiciar melhor acesso à rede. Entretanto, ainda não foi
elaborado orçamento para esta obra. O conselheiro Nilton afirmou que não há como
analisar a pertinência da obra sem ter orçamento. O presidente informou que há
possibilidade de se contratar o projeto da obra para viabilizar a elaboração de
orçamento e posterior análise do Conselho, e os conselheiros presentes concordaram
com a contratação do projeto.
Em seguida, o presidente procedeu a leitura da Ata da 7ª Reunião
Ordinária realizada em 05/12/2017, que foi aprovada pelos Conselheiros presentes.
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.

