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

Às 15:30 horas do dia 20 de dezembro 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.
Pauta: Atualização dos valores das obras das 3 Pontes localizadas no
Ribeirão Três Bocas e Ribeirão Cafezal.
O Presidente João Verçosa apresentou o assunto da pauta, explicou que as
obras supracitadas foram licitadas duas vezes, mas não se apresentaram interessados.
Por essa razão, o Presidente solicitou um levantamento e foi constatado que o
orçamento apresentado (R$ 833.000,00 – 7ª Reunião Ordinária) precisou de correção,
porque houve um erro na execução do projeto, mais especificamente, no detalhamento
de quantitativo das ferragens. Apesar de o projeto estar correto, no resumo onde se
especifica a quantidade de ferro, houve uma quantidade que não foi computada.
Portanto, devido à necessidade de correção do projeto, o orçamento teve acréscimo
(Ponte Daisaku Ikeda: R$ 330.829,75, Ponte Cafezal: R$ 347.567,15 e Ponte Três
Bocas: R$ 315.486,70) Totalizando: R$ 993.883,60. O novo valor foi aprovado pelos
conselheiros presentes, o projeto segue para nova licitação.

Surgiu a necessidade de acrescentar um assunto à pauta: A correção do
valor da obra de Drenagem da Avenida Guilherme de Almeida, que havia sido aprovada
na reunião anterior em R$ 350.000,00 (10ª Reunião Ordinária). Esse valor surgiu de
uma estimativa baseada nas obras anteriores, do outro lado da avenida. Só que no lado
em questão, foram encontradas dificuldades no terreno, entre elas, a necessidade de
interligar um trecho maior do que havia sido previsto à PR-445. Portanto, o novo valor
projetado será de R$ 1.143.091,40, ou seja, houve acréscimo de R$ 793.091,40. O
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recurso virá da reserva do Fundo. O novo valor foi aprovado pelos conselheiros
presentes.
O conselheiro, Márcio Tokoshima, trouxe à reunião outro ponto importante
a ser considerado quanto ao uso dos recursos aprovados. Explicou a situação deles
(CMTU): há uma Ata de Registro para execução de limpeza de bueiros, que foi usada
em parte, porém o saldo remanescente será utilizado na próxima ata de registro. Sendo
assim, ficou esclarecido que o entendimento do Conselho de Saneamento é o seguinte:
os recursos aprovados pelo Conselho podem ser utilizados até o limite disponibilizado,
sendo eles utilizados para o fim para o qual foram aprovados. Aplica para situações
como as de serviço de poda de árvores, execução de limpeza de bueiro e manutenção
de caminhões.
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.

