CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ – SESSÃO ORDINÁRIA - 2019

Às 14:30 horas do dia 25 de abril 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, Fernando Tunouti, Julio Tino e Ana Bárbara Jorge.
Esteve presente como convidado o Engenheiro Nicolas Henrique Pedrosa.
O conselheiro Ajadir sugeriu que pelo menos a cada duas reuniões, se
reserve alguns minutos para discutir a situação da elaboração do Termo de Referência
para a contratação do Plano Diretor de Drenagem Urbana e demais assuntos
relacionados ao tema.
A seguir o Presidente expôs a situação da erosão de uma galeria pluvial no
Jd. Neman Sahyum, que formou uma cratera de aproximadamente oito metros de
profundidade. Explicou que a Prefeitura fez a proteção do local para a segurança dos
transeuntes e para evitar o agravamento da situação. O engenheiro Nicolas expôs o
projeto e explicou o que será executado no local, e que a erosão ainda não atingiu as
casas, mas que se nada for feito, o problema logo chegará até elas. O presidente
explicou que se trata de obra de reforço de galeria, incluindo a execução de trinta
novas bocas de lobo, e que o local apresenta grande desnível, o que agrava o
problema e dificulta a execução da obra. O presidente informou ainda que a obra foi
orçada em R$ 349.330,80 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta reais e
oitenta centavos). Diante dessas informações, os conselheiros presentes aprovaram a
obra.
O conselheiro Márcio solicitou incluir na pauta da próxima reunião, a
utilização do recurso financeiro do fundo de saneamento para o conserto de dois
caminhões limpa bueiro pertencentes ao Município.
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.

