
ATA Nº 02/2020 

                                                       No dia 17 de novembro de 2020, às 9:30 Nove 

horas e trinta minutos, estiveram reunidos na Sede da SEMATUR, Secretária 

Municipal de Meio Ambiente Turismo e Cultura, sito as Av. Theodoro Rezer S/N 

Centro, de Porto dos Gaúchos – MT, os membros do CMSB - Conselho Municipal 

de Saneamento Básico, a presidente do conselho Srª  Andyra Maria Pinheiro 

Piovisan agradeceu a presença de todos, falou também que incialmente havia 

sido marcado para dia 10 de novembro, mas devido a impossibilidade da 

participação do proprietário da concessionária foi remarcado a reunião para 

hoje,  em seguida passou a palavra ao sr. Valdemir  onde fez uma pequena 

explanação sobre os trabalhos e da dificuldade de operação pelo motivo da 

pandemia não poder efetuar corte  aumentou  muito a inadimplência, explanou  

também que foram atendido quase 100% já do 3º ano, São João só falta a troca 

do Reservatório, Novo paraná será trazido o reservatório da São João para 

possibilitar a reforma do existente na comunidade, sobre a outorga de 

concessão conforme edital de concessão a empresa repassara mensalmente 

durante 24 meses a partir do terceiro ano de concessão um valor de 7.850,00, 

onde a prefeitura abriu uma conta especifica para este recebimento, Banco do 

Brasil agencia 1.116-9 conta 14.255-7 onde foi repassado a primeira parcela em 

16/11/2020,      em seguida passou para o Sr. Guilherme expor em datashow  a 

prestação de contas do exercício de 2020 da concessionária de água de Porto 

dos Gaúchos, onde o Guilherme falou sobre as análises e  a qualidade da agua 

em seguida o Sr. Claudio falou sobres os investimentos realizados, conforme 

consta no relatório impresso entregue a todos os conselheiros, foi protocolado 

junto a prefeitura um pedido de reajuste baseado no edital na porcentagem de 

9.69% onde será passado para o conselho Municipal de Saneamento básico para 

Analise e aprovação do mesmo,  sobre a implantação da tarifas social a 

concessionária tem até 36 meses para implantar, será solicitado a assistência 

social relação de famílias que se enquadram neste benefício, que será 

apresentado aos conselheiros na próxima reunião dia 25 de novembro as 9:00, 

onde será discutido também sobre o reajuste da tarifa da agua, ,     nada mais a 

tratar as 11:55 horas deu por encerrada a presente reunião que vai assinada por 

mim Hélio Rezer que lavrei a presente ata e os demais presentes. 

 


