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 - 2019

Às 14:45 horas do dia 22 de janeiro de 2019, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, por convocação do presidente, Sr.
João Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nominados: Márcio Tokoshima,
Ajadir Fazolo, Henrique Luck, Fernando Tunouti e Antonio Gil Gameiro.
O presidente deu início à reunião apresentando planilha atualizada com a
relação das obras aprovadas pelo Conselho.
Na sequência, o presidente procedeu a leitura da ata da reunião anterior,
obtendo a anuência dos conselheiros presentes.
O presidente passa a explanar sobre a transferência de recursos
financeiros do Fundo de Saneamento para o Fundo de Urbanização de Londrina afim
de custear o Registro de Preço para limpeza de bocas de lobo, explicou que o
Registro de Preço que a Secretaria de Obras está finalizando irá para a CMTU, sem
alterar o objeto aprovado pelo Conselho. O Sr. Antonio Gil observou que a
Administração deve garantir que haja recurso para que o serviço seja contínuo. O Sr.
Márcio entende que o valor destinado a essa Ata deve ser majorada, pois acredita que
o valor aprovado anteriormente será utilizado em curto espaço de tempo. O Sr. Márcio
sugere que o valor seja dobrado para que a licitação seja feita em dois lotes. Ficou
deliberado que o assunto será tratado em reunião extraordinária a ser agendada para
a próxima semana.
O presidente explicou sobre o caso da Rua Alfazema, que trata-se de
necessidade conhecida há aproximadamente vinte e cinco anos, e cuja deficiência no
sistema de drenagem causa transtornos e danos ao Conjunto San Pablo, bem como
às proximidades da Rua João Huss. O projeto foi apresentado aos conselheiros, que
deliberaram por apreciar novamente o projeto quando o orçamento estiver pronto.
O presidente passa a explanar sobre a necessidade da obra na Rua
Pirapó, e afirmou que o orçamento desta obra também está em elaboração, e que
assim que estiver finalizado, trará para apreciação dos conselheiros.
Em relação à obra de drenagem necessária para coletar a água pluvial na
Avenida Tiradentes e Rua Serra de Roraima, o presidente explicou que é necessária
para evitar os alagamentos na Rua Serra de Roraima, e que o orçamento da obra está
sendo concluído e será apresentado para os conselheiros na próxima reunião.
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O presidente informou que a licitação da obra da Soiti Taruma (Ribeirão
Esperança) deverá ser encaminhada à Secretaria de Gestão Pública até o final desta
semana.
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.

