CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE SOCIAL DE LONDRINA- CMTCSL
Ata 6Sa Reunião Ordinária

11/03/2019
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 65"
Reunião Ordinária os conselheiros: Fábio V. Molin, Valdir Anhucci, Irineu
Marques da Silva, Vitor A. K. Ogawa, Pilar Nadir A. Soldaria, Roberto Martins,
Priscila França da Silva, Ademir Kenide Campoli, Dácia Villar, Ana Cristina
Pialarice Giordano, Karen Bettina Ikeda, Alexandre S. Vicente, Claudecir Paton
e Waldir Gamero. Como convidados: Sr". Auber Silva Pereira (MPCC-PAL),
José Albino, José Luiz Ferreira, Cilmara Caldeirão (OAB/PR), Angelo E. Gaion,
Sidnei Pereira do Nascimento (NIGEP-UEL), Ricardo J. Teixeira, Ricardo A.
Ferreira (CMTU), Alexandre (CMTU), Cristiano (CMTU), João das Águas,
Alexandre Fujita (CMTU), Marcia Tokoshima (CMTU), Marcelo Cortez (CMTU),
José Otavio (CMTU), Alexandre I. Fermino (CMTU), Raimundo Junior (Ceará) e
Fabrício Salla (ACIL) e a voluntária, Sr" Francesca Amaral.
Não estiveram presentes os conselheiros titulares: José Lino
(substituído por Ademir Kenide Campoli), Dimitri A. Kovelis, Luiz Penteado
Figueira de Melo e Marco Antonio F. David, 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

1 - 19h1smin - Aprovação da Pauta 6Sa Reunião;
2 - 19h20min - Apreciação e Aprovação da Ata da 63 a
Reunião Ordinária;
3 - 19h2smin - Apreciação e Aprovação da Ata da 64 a
Reunião Ordinária;
4 - 19h30min - Comissão Organizadora 4 a Conferência
Municipal de Transparência:
Apreciação da Minuta de Regimento Interno;
5 - 19h30min - Diretor Presidente da CMTU, Sro
Marcelo BaIdassarre Cortez para realizar
esclarecimentos a cerca dos contratos relacionados

a:
• Compostagem,
• CTR Central de Tratamento de Resíduos,
• Contrato Lixo / Kurica,
• Planilhas Financeiras relacionadas aos assuntos em
pauta,
• Coleta Seletiva.
6 - 20h30min - Oficio nO 136/2019 Presidência CMLParecer PL 207/2018 - Plano Diretor ParticipativoEncaminhar e/ou criar Comissão;
7 - 20h40min - Análise do Oficio Protocolado por
membro Sr. Irineu Marques da Silva - Exames de
Contratos entre Secretária Municipal de Saúde e
Clinica Psicológica Londrina;
8 - 20hsomin - Erros no Portal da Transparência do
município;

t.

9 - 21h2omin - 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.
10 - 21h50min - Informes;
11- 22h - Teto máximo para encerramento.

Execução da Pauta
•

Aprovoção da Pauta 65$1 Reunião Ordinária

• Apreciação e Aprovação da Ata da 63u Reunião Ordinária
•

ATA aprovada.

• Apreciação e Aprovação da Ata da 64u Reunião Ordinária
•

• Comissão

ATA aprovada.

Organizadora

4u

Coriferência

Municipal

de

Transparência
(a) A conselheira Pilar explica

a necessidade

de realização de

uma reunião extraordinária deste Conselho, dando preferência para

o dia 18 de

março. A plenária aprovou por unanimidade a reunião extraordinária para esta
data.

5. Diretor Presidente da CMTU,Sro Marcelo Baldassarre Cortez
•

D conselheiro Ademir faz uso da palavra e diz que já acompanha a algum
tempo a coleta informal do lixo seletivo; pessoas que recolhem os reciclados
antes da coleta feita pela cooperativa responsável por este trabalho. Também
informa que fez denuncia para Duvido ria do municlpio no dia 4 de dezembro
de 2018 sobre este assunto, em resposta, a Duvido ria faz referência ao
parecer do cooperado Reginaldo Sampaio. Neste momento, houve
manifestação do convidado, Presidente da CMTU, lembrando que foi chamado
para tratar de assunto do CTRe não do lixo reciclado, o que pode prejudicar a
discussão, visto que não vieram os funcionários diretamente envolvidos nesta
atividade. Na sequencia, o conselheiro Ademir informou que foram feitas
algumas perguntas para a DUVido::~steriormente

~.~

encaminhada. O I

}IV

•

para CMTU, questionando a quantidade de Cooperativas Recicladoras que
estão em atividade, quantidade de trabalhadores envolvidos, valores pagos
pelos cofres públicos, quantidade de reciclados coletados, quantidade de
domicilios atendidos, entre outras. Foi atendido em seus questionamentos e
ressalta a notória queda na quantidade de materiais comercializados nos
últimos anos, principalmente, cor causa das coletas informais que vem
ocorrendo. Ressaltou diversos dados obtidos da CMTU e deu início ao debate
entre os presentes.
•

O conselheiro Ademir Kenide Campoli, continua fazendo questionamentos a
respeito da majoração do Contrato de Prestação de Serviços de Operação da
Central de Tratamento de Resíduos- CTR.O valor do contrato anterior era de
R$ 2.$11.813,72 com a empresa Zero Reslduos, contrato 015/2017- FUL,
passando para R$ 3.132.000,00 através do contato 013/2018 FUl. Sofreu um
reajuste de 24.69% após doze meses do contrato inicial com a Zero Resíduos.
De acordo com a "Cláusula Primeira - do Objeto" do citado contrato com a
atual contratada, os serviços são os mesmos e, não existe nenhuma
informação de uma possível vantagem pelo fato de terem inseridos mais
equipamentos em relação ao contrato com a Zero Resíduos,que possibilitaria
o entendimento do atual contrato ser mais vantajoso em relação ao anterior,
muito embora com valor maior;

•

Falta de conteúdos nos Aditivos da empresa Kurica Ambiental a respeito do
contrato de coleta domiciliar (Orgânico e Rejeito). Falta mais informações em
relação aos reajuste aplicados nos Acordos Coletivos, período e número do
Acordo Coletivo. Também falta informar nos adítivos, até para melhor
entendimento do cidadão, dados como: valor tonelada após a aplicação do
reajuste, novo período a ser praticado com o valor reajustado, quantidade
mensal em toneladas, e valor total do contrato para o novo período após a
aplicação do reajuste. Algumas dessasinformações constam de forma isoladas
nos aditivos, porém não são uniformes em cada um deles. A sugestão dada
pelo conselheiro, é que para os novos aditivos, essas informações passem a
constar na sua totalidade, e não parte delas.

•

Também não ficou claro no terceiro termo aditivo, o incremento da
quantidade processada anualmente, não foi informado como se deu o
incremento de 6.315,697 toneladas ao contrato 002/2017-FUl. Faltou
informar como se chegou nessa quantidade, quem acompanhou esses
relatórios de pesagem e o nome do técnico responsável que aprovou esse
aumento.

•

A pedido do Presidente Fábio Molin, houve celeridade nas falas e foi passada
a palavra para o convidado, Presidente da CMTU, Sr. Marcelo Baldassarre
Cortez.

•

O convidado, Sr. Marcelo B. Cortez agradece a oportunidade,

faz um breve

relato histórico das cooperativas, concorda com os diversos problemas
apontados nesta reunião e convida a todos para participarem ativamente na
busca por soluções. Dando continuidade, aborda então o assunto CTR,
esclarecendo que a empresa Zero Resíduosnão conseguiu manter o preço que ~.

propôs

e desistiu

do contrato.

Kurica.

Na sequencia,

empresa

melhorias implementadas,
lixo, compostagem,

Após novo
houve

processo

apresentação

os desafios enfrentados

descartes, etc. Também

licita tório,

do Sr. Ricardo,

houve grande participação

presentes, questões como a disponibilidade

de um projeto
como

respondidas,

bem

solicitados com relação ao funcionamento
Marcelo

B. Cortez

participantes

agradeceu

das
dos

que contemple

outros

a

esclarecimentos

do CTR. Encerrada a apresentação e

as discussões, o Presidente Fábio Molin fez agradecimentos
Sr.

a

nos trabalhos de coleta de

com postagem

foram

venceu

a oportunidade

desta reunião para que se envolvam

aos convidados. O

e fez

convites

nas atividades

aos

promovidas

pela CMTU de maneira colaborativa.

6. OficionO 136/2019 Presidência CML - Parecer PL 207/2018
•

Diante da necessidade de elaboração do parecer por parte deste
Conselho e do prazo exíguo para tal, foi proposto pelo Presidente
Fábio Molin,

a votação para que seja requerido

prorrogação de

prazo para a Câmara. O Sr. Fabrício Salla, representante

da

ACIL, fez ponderações a respeito da complexidade e importância
deste parecer e que irão solicitar prorrogação de prazo também.
A plenária decidiu pelo pedido de prorrogação de prazo para a
Câmara através de Ofício deste Conselho.
•

Ao apontar esta tarefa para o grupo do Eixo 1, houve debate e
optou-se por criar uma comissão própria com esta finalidade. A
conselheira

Pilar expõe a situação

trabalhos

já

analisaram

efetuados

anteriormente

o Plano Diretor.
Eixo

1, dos

de possível
por

grupos

Houve composiçâo
conselheiros

que

alteração

trabalho

do

processo

de análise do Plano Diretor, o Weslei,

que

de
já

do grupo de

participaram

do

Francesca e

Auber.

7. Análise do OficioProtocolado por membro Sr. lrineu Marques
da Silva
•

Análise do Ofício protocolado pelo conselheiro, Sr. Irineu Marques
da Silva, que trata dos contratos com clínicas psiquiátricas

desta

cidade, as quais não atendem os anseios dos munícipes. Houve
explicações
cancelamento

por parte do conselheiro
de contratos

Dácia, dos efeitos

do

com estas clínicas, por exemplo, o

]A

derrame de grande quantidade de pessoas carentes deste tipo de
atendimento num mercado que não tem condições de absorver a
demanda. Optou-se por cobrar, como Conselho, da transparência
dos contratos com entidades que tem convenio com a Secretaria
de Saude, por meio de oficios.

8. Erros no Portal da Transparência do município
•

A professora Ana expôs erros encontrados no Portal da
Transparência do município; o conselheiro Alexandre explicou
que pode ter ocorrido um erro na alocação das tabelas de
informações e que se compromete a analisar o que aconteceu e
resolver o mais rápido possível, já que esse assunto é tratado
pela Controladoria do município.

9. Relato das Comissões Permanentes do CMTCSL
•

O Eixo 1 - Comissão de Transparência e Eficiência na Gestão
Pública e Indicadores de Metas e Desempenho, não tem nada a
relatar.

•

O Eixo 2 - Comissão de Engajamento e Capacitaçãoda Sociedade
para o exercício do Controle Social, informa que hoje houve
reunião do Fórum e que diante de mudanças previstas nos
Conselhos, há uma enorme necessidade de se fortalecer o Fórum
dos Conselhos.

•

O eixo 3 - Comissãode Prevençãoe Combate à Corrupção.

Houve reunião da Rede nesta sexta, foi convidado o representante da
ACIL para participar na Redede Combate à Corrupção.

10.

Informes
•

A voluntária Francesca informa das atuações nestes dias da Dra.
Regina Hirose na cidade de Londrina com entrega de livros para a
UEL, entrevista na Paiquerê e voltará para fazer um pequeno
lançamento do seu livro.

~

.

• o

conselheiro Alexandre informa que houve reavaliação no

ranking da transparência e Londrina obteve a primeira posição
nacional.
Pauta totalmente discutida e concluida.
Ata registrada.
Por ser isto verdade, dou a minha fé pública e firmo a presente.

Londrina, segunda-feira, 11 de março de 2019.

Fábio V. Molin
Presidente

