CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
MUNICIPO DE LONDRINA ESTADO DO PARANA – SESSÃO ORDINÁRIA - 2019

Às 14:45 horas do dia 11 de julho de 2019, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, em segunda convocação do
presidente, Sr. João Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nominados:
Márcio Tokoshima e José Roberto Francisco Behrend.
O presidente deu início à reunião, explicando a necessidade do aditivo de
meta da obra de recuperação da galeria da Rua Ébano, no valor de R$ 467.675,96
(quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e
seis centavos) e os conselheiros presentes aprovaram o aditivo.
Na sequência, o presidente expôs os orçamentos para execução da obra
da Rua Tadao Ohira (R$ 2.103.007,59) e Rua Valdir de Azevedo (R$ 1.649.375,39),
bem como os seus respectivos projetos. Após análise, os conselheiros presentes
aprovaram as duas obras.
Passou-se então a debater acerca de algumas obras aprovadas pelo
conselho, mas que não serão executadas com o recurso financeiro do fundo de
saneamento. Uma delas é a Gestão de Resíduos Sólidos que segundo informou o
conselheiro José Roberto, será executada com equipe própria do Município. Outra
obra é a do Buena Vista que teve parecer desfavorável da Procuradoria Geral do
Município. E a outra obra é a do Terras de Santana, por haver entendimento de que
trata-se de obrigação do empreendedor. Os conselheiros presentes decidiram por
retirá-las da lista de obras a serem executadas com o recurso financeiro do fundo de
saneamento.
O conselheiro José Roberto explicou que o requerimento de recurso
financeiro realizado pela SEMA através do Ofício nº 247/2019-SEMA/GAB, no valor de
R$ 2.400.00,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), vai custear a poda de vinte mil
árvores, no prazo de um ano. O conselheiro Márcio sugeriu fazer consulta jurídica à
Procuradoria Geral do Município a fim de verificar a possibilidade de utilizar o recurso
do fundo de saneamento para o referido fim. E desta forma foi deliberado pelos
conselheiros, que será realizada a consulta à PGM.
Foi disponibilizado acesso aos documentos apresentados pela SANEPAR
através do processo SEI nº 19.008.079063/2018-84, que tratam da prestação de
contas da Sanepar e que estão sendo analisados pelo gestor do contrato, o servidor
Alex Sandro.
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O conselheiro Márcio informou que o recurso do fundo de saneamento que
foi destinado à limpeza de bueiros está chegando ao fim pois a empresa contratada
está prestando o serviço com bastante celeridade, e decorre daí a necessidade de
alocar mais recursos para dar continuidade ao serviço. O presidente sugeriu que esse
assunto seja debatido na próxima reunião para apreciação e deliberação dos
conselheiros.
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.

