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SUMÁRIO 

 

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 

 

Realizada de forma virtual entre os dias 10 de março de 2022 e 

11 de março de 2022, com votação até as 15 horas do dia 11 de 

março de 2022, para deliberar sobre os seguintes assuntos na 

Ordem do Dia. 

 

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: 

 

A presente reunião foi convocada por meio de correspondência 

eletrônica enviada pelo Secretário em nome do Presidente do 

Conselho de Administração para todos os Conselheiros. Presentes 

os Conselheiros Vilson Ribeiro de Andrade, Joisa Campanher Dutra 

Saraiva, Adriano Cives Seabra, Elton Evandro Marafigo, Eduardo 

Francisco Sciarra, Rodrigo Sanchez Rios, Jacques Geovani 

Schinemann, Claudio Stabile e Milton José Paizani, e 

secretariando a reunião, Fernando Massardo. 

 

3 - MESA DIRETORA: 

 

Vilson Ribeiro de Andrade – Presidente 

Fernando Massardo – Secretário 

 

4 - ORDEM DO DIA: 

 

4.1 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS 

 

4.1.1 – e-Protocolo 18.682.886-0 – Deliberar sobre o Pedido de 

Licitação nº 28588/2022 relativo à ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário no município de Loanda, compreendendo a 

implantação da estação de esgotamento sanitário - ETE, composta 

por: canteiro de obras, laboratório/depósito, sistema de 

entrada, caixas de distribuição de fluxos, dois UASB módulo 20, 

contenções, filtros, dois decantadores secundários, estação 

elevatória de recirculação, 3.757,75 metros de rede de 

distribuição de água, 102,5 metros de emissário e interligação, 

leitos de secagem, pátio de cura, interligações hidráulicas, 

drenagem pluvial, Pavimentação, Urbanização, Abrigo Quadro de 

Distribuição e Instalações Elétricas. Prazo de execução: 300 

dias. 
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4.1.2 - e-Protocolo 18.686.039-0 – Deliberar sobre o Pedido de 

Licitação nº 28590/2022 referente à ampliação do sistema de 

abastecimento de água no município de Umuarama, compreendendo a 

execução de nova captação superficial (2 barragens, estação 

elevatória de água bruta, drenagem, pavimentação, urbanização, 

acesso, interligações hidráulicas, adutora de água bruta, 

travessias, sistema stand pipe, descargas e ventosas), ampliação 

e melhorias na captação superficial existente (caixas de: 

descargas, medidores de vazão, controle de vazão e de manobra, 

desarenador, estação elevatória de água bruta, interligações 

hidráulicas, sistema hidropneumático, adutora de água bruta, 

travessias, descargas e ventosas), e implantação da estação de 

tratamento de lodo - ETL na ETA Umuarama. Prazo de execução: 600 

dias. 

 

4.1.3 - e-Protocolo 18.686.621-5 – Deliberar sobre o Pedido de 

Licitação nº 28594/2022 relativo à implantação do sistema de 

esgotamento sanitário no município de Campina da Lagoa, 

compreendendo a execução de 43.473,70 metros de rede coletora de 

esgoto, travessias, 2.143 ligações prediais, 8.487,08 metros de 

coletor tronco, 400,85 metros de emissário com dissipador de 

energia, estação de tratamento de esgoto composta por: 

laboratório/depósito, sistema de entrada, dois UASB módulo 15, 

barracão de lodo, sete leitos de secagem de lodo, leito de 

secagem de escuma, filtro, decantador secundário, estação 

elevatória de recirculação, interligações, urbanização, 

drenagem, automação e instalações elétricas. Prazo de execução: 

630 dias. 

 

5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: 

 

A reunião do Conselho foi instalada haja vista ter sido atendido 

o quórum previsto no Estatuto Social para instalação do 

colegiado. 

 

5.1 – DIRETORIA DE INVESTIMENTOS 

 

5.1.1 – e-Protocolo 18.682.886-0 – Deliberar sobre o Pedido de 

Licitação nº 28588/2022 relativo à ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário no município de Loanda, compreendendo a 

implantação da estação de esgotamento sanitário - ETE, composta 

por: canteiro de obras, laboratório/depósito, sistema de 

entrada, caixas de distribuição de fluxos, dois UASB módulo 20, 
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contenções, filtros, dois decantadores secundários, estação 

elevatória de recirculação, 3.757,75 metros de rede de 

distribuição de água, 102,5 metros de emissário e interligação, 

leitos de secagem, pátio de cura, interligações hidráulicas, 

drenagem pluvial, Pavimentação, Urbanização, Abrigo Quadro de 

Distribuição e Instalações Elétricas. Prazo de execução: 300 

dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, 

disponibilizou o referido processo para análise. DELIBERAÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, 

o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou 

a instauração do procedimento licitatório nº 28588/2022. 

 

5.1.2 – e-Protocolo 18.686.039-0 – Deliberar sobre o Pedido de 

Licitação nº 28590/2022 referente à ampliação do sistema de 

abastecimento de água no município de Umuarama, compreendendo a 

execução de nova captação superficial (2 barragens, estação 

elevatória de água bruta, drenagem, pavimentação, urbanização, 

acesso, interligações hidráulicas, adutora de água bruta, 

travessias, sistema stand pipe, descargas e ventosas), ampliação 

e melhorias na captação superficial existente (caixas de: 

descargas, medidores de vazão, controle de vazão e de manobra, 

desarenador, estação elevatória de água bruta, interligações 

hidráulicas, sistema hidropneumático, adutora de água bruta, 

travessias, descargas e ventosas), e implantação da estação de 

tratamento de lodo - ETL na ETA Umuarama. Prazo de execução: 600 

dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de Oliveira, 

disponibilizou o referido processo para análise. DELIBERAÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo disponibilizado, 

o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou 

a instauração do procedimento licitatório nº 28590/2022. 

 

5.1.3 - e-Protocolo 18.686.621-5 – Deliberar sobre o Pedido de 

Licitação nº 28594/2022 relativo à implantação do sistema de 

esgotamento sanitário no município de Campina da Lagoa, 

compreendendo a execução de 43.473,70 metros de rede coletora de 

esgoto, travessias, 2.143 ligações prediais, 8.487,08 metros de 

coletor tronco, 400,85 metros de emissário com dissipador de 

energia, estação de tratamento de esgoto composta por: 

laboratório/depósito, sistema de entrada, dois UASB módulo 15, 

barracão de lodo, sete leitos de secagem de lodo, leito de 

secagem de escuma, filtro, decantador secundário, estação 

elevatória de recirculação, interligações, urbanização, 

drenagem, automação e instalações elétricas. Prazo de execução: 
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630 dias. A Diretora de Investimentos, Leura Lucia Conte de 

Oliveira, disponibilizou o referido processo para análise. 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Diante do processo 

disponibilizado, o Conselho de Administração, por unanimidade de 

votos, aprovou a instauração do procedimento licitatório nº 

28594/2022. 

 

Curitiba, 11 de março de 2022. 

 

 

Vilson Ribeiro de Andrade    Fernando Massardo 

Presidente       Secretário 

 

 

Adriano Cives Seabra     Claudio Stabile 

Conselheiro       Conselheiro 

 

 

Eduardo Francisco Sciarra    Elton Evandro Marafigo 

Conselheiro       Conselheiro 

 

  

Jacques Geovani Schinemann   Rodrigo Sanchez Rios 

Conselheiro       Conselheiro 

 

 

Joisa Campanher Dutra Saraiva   Milton José Paizani 

Conselheira       Conselheiro 


