•

CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE SOCIAL DE LONDRINA- CMTCSL
Ata 638 Reunião Ordinária

03/12/2018
Institucional - Abertura

A reunião iniciou-se no Auditório da Prefeitura Municipal de
Londrina, sito Av. Duque de Caxias, 635 - Jardim Mazzei 11,Londrina-PR, 2°
andar, após obter quórum regimental necessário para realização da mesma.
Conforme Lista de Presença, estiveram presentes na 63"
Reunião Ordinária os conselheiros: Fábio V. Molin, Valdir Anhucci, Reginaldo
Gameiro Esteves, Vitor A. K. Ogawa, Pilar Nadir A. Soldorio, Dácio Villar, Ana
- -

-

Cristina Pialarice Giordano, Claudecir Paton. Como convidados: Sr". Auber
Silva Pereira (MPAC-PAL), o Sr" RodrigoFerreirà Duarte e a voluntária, Sr"
Francesca Amaral.
Não estiveram presentes os conselheiros titulares: Irineu
Marques da Silva (substiiuldo por Regirialdo -Gameiro Esteves), Roberto
Martins, Priscila França da Silva, Jose Lino, Dimitri Adonis Kovelis, Karen
Bettina Ikeda e Waldir Gamero, 'conforme lista de presença assinada em
reunião.

o

Presidente, Fábio V. Molin, deu as boas-vindas à plenária,

agradeceu aos presentes, apresentou a pauta, e declarou aberta a Reunião
Ordinária.

Pauta aprovada em plenária

• 19h1sminh - Aprovação da Pauta 63a Reunião;
• 19h2ominh - Apreciação e Aprovação da Ata da 62a
Reunião Ordinária;

•

19h30minh - Escolha de membros para a Comissão
Organizadora da 4 a Conferência Municipal de
Transparência e Controle Social de Londrina;
• 20h - Indicação de 1 (um) membro do CMTCSLpara o
curso de Desenvolvedor de Conteúdo;
• 20h30minh - Prestação de Contas da V Semana de
Transparência e Controle Social 2018;
• 21h - Relato das Comissões Permanentes do CMTCSL;
Eixo 1 - Comissão de Transparência e Eficiência na Gestão Pública e
Indicadores de Metas e Desempenho;
Eixo 2 - Comissão de Engajamento e Capacitação da Sociedade para o
exercício do Controle Social;
Eixo 3 - Comissão de Prevenção e Combate à Corrupção;
• 21h30minh - Informes;
• 22h - Teto máximo para encerramento.
Execução da Pauta

• Aprovação da Pauta 63!! Reunião Ordinária
• Apreciação e Aprovação da Ata da 62a Reunião Ordinária
•
• Escolha

ATAaprovada.

de membros

Conferência

Municipal

para

a Comissão

de Transparência

Organizadora
e Controle

da 4 a
Social de

Londrina
•

O presidente sugere que os membros do grupo de trabalho do EIXO
3 já estariam automaticamente envolvidos nesta organização e pede
aos demais conselheiros que se prontifiquem a ajudar nos trabalhos.
Inicialmente foi escolhido as conselheiras

Pilar Nadir Alvares

Soldorio, Priscila França da Silva e Ana Cristina Pialarice Giordano
para a Comissão.
4. Indicação

de

1 (um)

membro do CMTCSLpara o curso de

Desenvolvedor de Conteúdo
•

Considerando

a necessidade

de acesso

aos sistemas

da

prefeitura, foi informado à plenária da necessidade do membro
deste Conselho ser servidor municipal e, na sequência, foi
indicada a servidora Ana Cristina Pialarice Giordano para
(~.

participar

do curso

em questão,

ficando

como

suplente

o

conselheiro Fábio Vinicius Molin.

5. Prestação de Contas da V Semana de Transparência e Controle
Social

2018
o

Apresentadas

as despesas,

doações e pagamentos,

o presidente

Fábio V. Molin disponibilizou os documentos

para quem tiver

interesse

Também

junto à secretaria

publicação

deste

Conselho.

no sitio da internet para

haverá

maior transparência

na

prestação de contas. Abrindo um espaço na reunião, o presidente
Fábio V. Molin, pediu para discutir assunto relacionado à Reunião
Ordinária

deste Conselho de janeiro/2019,

propondo

retorno às atividades em 04 de fevereiro/2019;

recesso e

proposta aprovada

pela plenária.

6. Relato das Comissões Permanentes do CMTCSL
o

O Eixo 1 - Comissão de Transparência
Pública e Indicadores

de Metas e Desempenho,

Fabio V. Molin externou
comissão,
para

sua

houve ponderações

reunir

deliberações

e Eficiência na Gestão

os membros

vontade

em

o conselheiro
participar

desta

quanto à dificuldade encontrada

desta

comissão.

feitas anteriormente e destaque

Permanecem

as

para a necessidade

de dar continuidade aos trabalhos.
o

O Eixo 2 - Comissão de Engajamento e Capacitação da Sociedade
para o exercício do Controle Social informa que houve a reunião
mensal do Fórum dos Conselhos nesta data com três participantes,
representando

dois conselhos, Transparência

e Educação; devido

o esvaziamento das reuniões, ficou decidido que haverá reunião no
mês de janeiro de 2019, com especial atenção na participação
daqueles conselhos que firmaram compromisso em fazer parte do
Fórum dos Conselhos, inclusive com visitas aos conselhos que
assinaram o Termo de Adesão.
•

O eixo 3 - Comissão de Prevenção e Combate à Corrupção
informa que na semana passada foi realizada a primeira reunião

~
..

com os integrantes da Rede Municipal. Compareceram sete
integrantes e os trabalhos se concentraram no aperfeiçoamento do
Regimento Interno e na forma que esta Rede pretende realizar
suas atividades. Os trabalhos foram realizados a contento e serão
retomados na próxima reunião, que está marcada para fevereiro
de

2019,

com intuito de iniciar a apresentar as pautas de

trabalhos. Foi lembrado aos conselheiros que embora o eixo três
esteja à frente deste trabalho, que seria interessante uma maior
participação dos membros deste Conselho nas reuniões da Rede
Municipal. Serão feitos novos convites para outras instituições
participarem. O conselheiro Ademir Kenide Campoli coloca em
plenária o assunto relacionado a um contrato da Central de
Tratamento de Resíduos - CTR, feito no final do ano de

2017,

o

qual está para vencer no final deste mês. Informa que fez um
pedido, individualmente, inclusive passando pela Ouvidoria do
município, solicitando esclarecimentos de como é feito a
compostagem dos resíduos orgânicos da CTR; houve resposta
firmando compromisso de responder aos questionamentos até o
dia vinte e seis de dezembro. A motivação do questionamento do
conselheiro Ademir ao CTRfoi o alto valor que é pago pelos cofres
municipais pelo serviço e a baixa percepção do munícipe nos
benefícios deste contrato. O visitante Auber Pereira sugere que se
solicite à CMTU,demonstração neste ano de contrato, dos serviços
prestados, detalhando as operações, composição dos prestadores
do serviço, etc. O visitante Rodrigo também comentou alguns
detalhes operacionais na ótica do trabalhador da reciclagem do
lixo, das dificuldades encontradas e más condições de trabalho. O
conselheiro Valdir Anhucci sugeriu que este assunto seja tratado
em reuniões futuras, dando ênfase na transparência como objetivo
deste Conselho. Ficou como sugestão de pauta futura, o convite do
presidente da CMTU e do Controlador Geral do município, para
participarem de reunião neste Conselho e debater o assunto.
7. Informes

,

• o conselheiro Alexandre S. Vicente informa sobre evento no dia
doze de dezembro por ocasião do Dia Internacional Contra a
Corrupção, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Maiores informações
podem ser obtidas no sítio eletrônico da CGU.
•

O visitante Auber traz o lembrete a respeito da construção do
contorno norte e demais operações da Triunfo na cidade de
Londrina, sugere que sejam feitos convites aos envolvidos com
estes assuntos para que elucidem melhor os fatos, no que foi
acatado pelo Presidente Fábio Molin, que propõe como ponto de
pauta no futuro.

Pauta totalmente discutida e concluida.
Ata registrada.
Por ser isto verdade, dou

a minha

fé pública e firmo

a presente.

Londrina, segunda-feira, 03 de dezembro de 2018.

Fábio Vinicius Molin
Presidente

