
ATA Nº 02/2022 

                                                       No dia 18 de outubro de 2022, às 7:30 Sete horas 

e Trinta Minuto, estiveram reunidos na Sede da SEMATUR, Secretária Municipal 

de Meio Ambiente e Turismo, sito as Av. Theodoro Rezer S/N Centro, de Porto 

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

Básico,  estiveram presentes os seguintes conselheiros, Andyra Maria Pinheiro 

Piovisan, Tiago Bartolo Romero,  Helio Rezer, Claudio Christofoli, Eder Rafael 

Boldrin, Guilherme Vendrameto, Josias de Almeida Campinas e Vlademir 

Tavares Pereira,  a presidente do conselho Srª  Andyra Maria Pinheiro Piovisan 

agradeceu a presença de todos, em seguida passou para pauta do dia, 

primeiramente foi repassado aos conselheiros os saldos das contas do Fundo e 

da Outorga, onde foi informado que este mês foi feito o ultimo repasse de 24 

parcelas de 7.850,00, totalizando em conta na data de hoje um valor de 

201.449,27 e na conta do fundo tem na data de hoje um valor de 53.628,10, O Sr. 

Vlademir explanou rapidamente o andamento do Sistema no Município, falando 

que a parte de água está praticamente todas atendidas e que provavelmente até 

2024 o esgotamento sanitário estará implantado, em seguida passou a palavra a 

equipe da Águas de Porto dos Gaúchos para explanar o relatório de Gestão 

2021/2022, onde foi explanado pelo Químico Guilherme sobre o sistema do 

tratamento e controle de qualidade da água distribuída, passando para o Cláudio 

passou a explanar sobre os investimentos realizados pela empresa no decorrer 

do ano de 201/2022 e que foi repassado a todos os conselheiros um caderno do 

relatório, ficando um na pastas do Conselho Municipal de Saneamento Básico, 

em seguida a empresa passou as mão dos conselheiros o índice da correção da 

tarifa de água que ficou em 9,60 para ser discutida, avaliado os índices usados 

pela empresa, ficando a próxima reunião do conselho para dia 01 de novembro 

de 2022,nada mais a tratar as 8:55 horas deu por encerrada a presente reunião 

que vai assinada por mim Hélio Rezer que lavrei a presente ata e os demais 

presentes. 

 


