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Documento n° PRM-LDB-PR-00002447/2019

ATA DE REUNIÃO

No dia 12 (doze) de abril de 2019, às IShOOmin, reunii*ám-se na 

Procuradoria da República no Município de Londrina, o Procurador da República 

Raphael Otávio Bueno Santos e os representantes do Conselho Municipal da Cidade 

de Londrina/PR. eonfórmé lista de presença anexa.

1. A reunião foi agendada a pedido do Conselho Municipal da 

Cidade de Londrina/PR. para tratar de assuntos relacionados ao Contorno Norte de 

Londrina, notadamente as dificuldades que o órgão vem enfrentando na obtenção de 

informações referentes à obra e a preocupação dos membros do conselho com a sua 

execução.

2. O representante do MPF informou que a ECONORTE teria 

feito o projeto da obra do contorno Norte e entregue ao DER/PR e que através de termo 

aditivo o DER/PR teria isentado a ECONORTE de realizar as obras, tendo o Estado do 

Paraná assumido a construção da obra. Em razão da connção desvendada nas operações 

Integração I e 11, a questão está sendo discutida judicialmente, pois o MPF acionou a 

ECONORTE para que a mesma realize as obras previstas no contrato original, inclusive 

0 contorno noite de Londrina, o que foi deferido pela Justiça Federal. Porém a 

ECONORTE conseguiu suspender a decisão perante o Superior Tribunal de Justiça. 

Assim 0 caso está em litígio atualmente.

3. O Conselho se colocou à disposição a/cooperar com O

considerando a relevância da questão para a população de Londrina, convidando o 
Procurador para participar das reuniões do conselho. / / /
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