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                                                       No dia 18 de outubro de 2019, às 9:00 nove  

horas, estiveram reunidos na Câmara Municipal de Vereadores sito a Rua Rio de 

Janeiro, 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, em seguida passou a palavra 

ao representante da empresa Concessionária “aguas de Porto dos Gaúchos 

MT”, para fazer a apresentação do Relatório Anual da Empresa do período de 15 

de outubro de 2018 a 15 de outubro de 2019, O sr. Valdimir Proprietário da 

empresa  começou falando sobre o edital de concessão onde consta todas as 

exigências a ser executadas,   e  falou o que está sendo feito, falou sobre o 

problema na bomba do poço que foi trocada, mas que devido ter mexido no 

aquífero sujou a agua e que teve que jogar agua fora até limpar  e que é um 

processo normal e necessário, e que esta sendo feito varia melhorias na rede 

com ampliação de rede, substituição de ramais por redes e locais de manobras  

para melhorar a operacionalização do sistema, e que teve que antecipar a 

implantação do poço que estava previsto para o terceiro ano, devido os 

problemas encontrados na eta antiga e demandaria de no mínimo 15 dias para a 

reforma e que a cidade não poderia ficar sem abastecimento, e falo  também 

sobre as percas de agua que está em torno de 42% por isso esta sendo 

substituído os hidrômetros mais ou menos 80% deles, e será procurado achar 

para onde está indo essa agua com o monitoramento de rede, sobre os 

reservatórios no primeiro ano teria  que ter no mínimo 1/3 do consumo diário e  

que foi construído um reservatório de 600.000 l que da 70% do consumo, e será 

reformado o antigo ou construído outro no lugar, sobre o controle de qualidade 

foi implantado um mini laboratório lá em cima no poço e o laboratório na sede 

da empresa que faz o controle diário da agua, falou sobre as análises e que a 

prefeitura fez uma contra prova e que estão todas dentro das normas, foi 

colocados parcialmente os macros medidores, faltando somente Novo Paraná e 

São João, foi feito analises na agua da comunidade da São João e também está 

tudo dentro das normas, sobre a captação do Rio vai ser desativada após a 

perfuração de um novo poço que vai ser feito a princípio no paio da sede da 

empresa, falou também que o sistema atende 100% da demanda das três 

localidades,  em local de manutenção  está sendo feito a recuperação dos  
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pavimentos com asfalto, sobre a contribuição de 1% para o fundo Municipal do 

Saneamento Básico  que esse mês ainda não foi feito e que ficou acertado para 

ser repassado sempre entre o dia 05 e 10 de cada mês, sobre a tarifa da agua 

será reajustada em 11.35% baseado nos índices aumentos dos salários dos 

Funcionários, Aumento de Energia e variação do IGPM, diante do exposto será 

marcada uma nova reunião extraordinária do conselho para discutir sobre a 

autorização ou não do reajuste hora proposto,    e cada conselheiro recebeu uma 

cópia do relatório anual 2019 para uma análise mais detalhadas,     nada mais a 

tratar as horas deu por encerrada a presente reunião que vai assinada por mim 

Hélio que lavrei a presente ata e os demais presentes. 

 


