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

Às 15:39 horas do dia 26 de novembro 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, Antônio Gil F. Gameiro, Ajadir Fazolo e José Roberto Francisco Behrend.
Esteve também presente na condição de convidado, o Engenheiro Fernando
Tunouti.
O presidente apresentou as obras contempladas na pauta, para deliberação:

1. DRENAGEM DA DUPLICAÇÃO DA AV. DOS PIONEIROS
A Av. dos Pioneiros vai continuar duplicada desde a UTFPR até a
Av. das Laranjeiras, usaremos o R$ 778.723,62 de recursos do fundo
de saneamento para a execução do serviço da obra de drenagem.

2. DRENAGEM DA DUPLICAÇÃO DA AV. GUILHERME DE ALMEIDA
A duplicação da Avenida será desde a Pavilon até a União da Vitória
e teremos que levar a rede de galeria até a PR-445. O custo será de
R$ 350.000,00.

3. PROJETOS EXECUTIVOS DE ADUELA SOBRE A ÁGUA DO
GRAMADINHO NA ESTRADA PAIQUERÊ-GUAIRACÁ
Trata-se de estrada municipal que liga o Distrito de Paiquerê a
Guairacá. Há um local onde a pista está estreita e é muito perigosa.
Estamos contratando o Projeto Executivo com custo de R$
150.000,00, também será necessária a execução da substituição do
bueiro existente.
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4. 2ª ETAPA OBRAS DRENAGEM AV. GUILHERME DE ALMEIDA
A segunda etapa destas obras, R$ 413.716,18 está contemplada no
orçamento porque já foi executada a primeira parte e ficou faltando
essa quantidade. Atualmente, a segunda parte está dependendo de
licitação para dar continuidade.

5. ADEQUAÇÃO DE GALERIA RUA EPITÁCIO PESSOA
Está rua fica em um ponto baixo e precisa de uma galeria porque
quando chove forte, a água passa por dentro das casas e causa
muito prejuízo, como aconteceu recentemente. Há um projeto antigo
que teremos que executar porque é a 3ª vez que gera perda total
para uma mesma senhora. A obra tem um orçamento estimado em
R$ 183.000,00.

6. DRENAGEM RUA PIRAPÓ
O bairro tem uma galeria passando por dentro de dois lotes e está
vazando dentro das casas, causando grandes estragos. Vai precisar
de um desvio do terreno e buscar a rua na parte de baixo. R$
190.276,80 serão necessários para esta obra.

Durante a reunião o conselheiro Antônio Gil, fez um questionamento
sobre se a poda de árvores pode ser contemplada dentro do
Conselho de Saneamento para o qual o, conselheiro José Roberto
Francisco Behrend, da SEMA, esclareceu que a Lei de Saneamento
explicitamente diz que sim é permitido.
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Para encerrar, o presidente apresentou o orçamento total das obras
novas: R$ 1.651.931,21, as quais foram aprovadas pelos
conselheiros presentes.

O saldo no Fundo, sem contar a entrada da Sanepar, é de R$
1.200.000,00 aproximadamente. Em fase de execução há: R$
12.814.025,25.

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.

