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

Às 15:10 horas do dia 08 de outubro de 2019, reuniram-se no Gabinete da
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, em primeira convocação do Presidente,
Sr. João Alberto Verçosa Silva, os conselheiros a seguir nominados: Márcio Tokoshima,
Maria Silvia Cebulski e Júlio Kazuhiro Tino.
Estiveram também presentes na condição de convidados, os Engenheiros
Fernando Tunouti, Sergio Ricardo Pieralisi Sambati e a equipe de limpeza de bocas de
lobo da CMTU.
Os servidores da CMTU apresentaram informações sobre as bocas de lobo,
conforme havia sido solicitado na reunião anterior. O Conselheiro Márcio Tokoshima
trouxe números do que foi realizado pela equipe (Gilmar, Ricardo). Ele falou das
atribuições da CMTU, que dia 5 de abril começaram os trabalhos com a empresa
contratada, a AR Construtora, de Ponta Grossa. Foram 12 mil bocas de lobo contratadas
a princípio, em 2 lotes, desobstrução de tubulação (itens de 30, 40, 50 e 60 de diâmetro),
transporte e destinação de resíduos. Até o momento, das 12 mil bocas de lobo foram
executadas 4 mil. Foram executadas aproximadamente: 414 em abril, 625 em maio, 770
em junho, 737 em julho, 985 em agosto e 782 em setembro.
Marcio Tokoshima continuou explicando que fazem limpeza de entulhos
além da limpeza das bocas de lobo, pois tais resíduos acabam obstruindo as bocas de
lobo. Além do anterior, o conselheiro informou que o retorno, por parte dos munícipes,
tem sido muito bom. Por outro lado, afirmou estar ciente de que está se extinguindo a
ata vigente e para que não pare o serviço vão licitar de novo, mesmo não exaurindo o
total da ata para não correr o risco de ter que parar.
O convidado Fernando Tunouti questionou o aumento da execução nos
últimos meses e solicitou explicação.
Membro da CMTU respondeu que foi por causa dos mutirões: no União da
Vitória, Nova Esperança, Santa Rita, Cafezal e Jamile Dequech.
Márcio Tokoshima também explicitou o modo de operação utilizado para
registrar as ocorrências, esclarecendo que ainda não possuem dados precisos, mas
com o trabalho feito será possível fazer um histórico e estatísticas.
Em relação à questão do conserto de tampas de bocas de lobo, foi dito que
está ficando morosa em comparação à limpeza. Segundo a equipe da CMTU, o pessoal
da SMOP faz um bom serviço porém, devido ao acelerado ritmo da CMTU e contratada
(que ganha por produtividade), infelizmente a SMOP não está conseguindo
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acompanhar, sugeriu avaliarem o problema. Compartilhou também que há casos em
que encontraram tubulações pequenas demais e não entupidas, o que também gera os
problemas.
O Convidado Sérgio Sambati indagou se a CMTU está aproveitando os
serviços feitos para atualizar os dados das galerias. Márcio por sua parte respondeu
que não estão conseguindo, mas que tem a intenção de poder oferecer a informação
através do Siglon.
O Presidente, João Verçosa questionou sobre se a CMTU tem reserva de
parte do contrato para poder atender os períodos de chuva (e possíveis emergências)
que se aproximam (normalmente no final e começo de ano). Tokoshima explicou que
caso acabar o contrato vigente, nessa hipótese deslocaria a equipe própria para atender
a ocorrência. Mas se o contrato não acabar, ele enviará todas as equipes (a empresa
contratada e a CMTU). Continuou esclarecendo que ainda não tinha certeza se o
contrato será suficiente para atender o período de chuvas, mesmo com o máximo do
aditivo de 25%, por essa razão desejam soltar a nova licitação para não ter que parar o
serviço. Adicionou que espera que não se apresentem tantas emergências, já que eles
têm dado especial atenção aos pontos de alagamentos já conhecidos.
Para finalizar o primeiro tema da pauta o Presidente solicitou o
encaminhamento dos dados e relatórios da informação apresentada ao Conselho e
Saneamento.
Sobre o segundo tema da pauta: Autorização para utilização de recursos do
Fundo de Saneamento para custeio e execução de drenagem relacionadas às obras da
Rua Peru, Avenida Europa e execução de dispositivo de retorno na Avenida Madre
Leônia Milito (Oitão no cruzamento da PR-445 com Av. Madre Leônia Milito):

O Presidente do conselho explicou detalhes na possibilidade de utilizar
recursos do fundo para bancar parte das obras acima citadas relativas aos serviços de
drenagem urbana, já pré-aprovadas, e apresentou o orçamento: Avenida Madre x PR445 (R$162.852,50), Av. Europa (R$ 89.838,90) e Rua Peru (R$ 538.278,66). Será
utilizado recurso da reserva de execução para galerias, que inicialmente eram R$ 6
milhões, que foram usados conforme a necessidade. Pediu para os conselheiros
deliberarem sobre o proposto e todos os presentes, aprovaram as obras mencionadas
acima.
Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, se lida e
achada de acordo, segue assinada por mim, Ai Vanessa Haraguchi Morimitsu, e pelos
demais conselheiros presentes.

