
Ata da 8º AGO do CMPOP no dia 10 de setembro de 09-10-2019, realizada no auditório da 

SEMEDE. Às 19h e 20 minutos o conselheiro Pedro declara a AGO aberta e orienta que haverá 

um teto máximo de 3 minutos para cada fala dos inscritos. Sr Lobo, o 1º inscrito sugere focar 

um único item da LOA para que este seja o escolhido pelos conselheiros como prioritário dos 

investimentos para 2020. Assim sugere, portanto que investimentos em Obras e Instalações de 

saneamento básico seja em torno de R$ 50 milhões de investimento, situados nas codificações 

17.12.512.01909.1.710 e 17.12.512.01909.1.711. A conselheira Tânia concorda com a proposta 

do Sr Lobo e ainda propõe que haja uma fundamentação técnica para esta sugestão financeira 

de investimentos. Leslie sugere que também se aponte de quais itens serão deslocados estes 

investimentos. Cahê concorda com os conselheiros anteriores. A conselheira Juscemar 

também afirma sua concordância com as propostas anteriores. Do mesmo modo, conselheira 

Ângela dá o seu acordo. Mara está de acordo com as propostas anteriores. Sergio inclui, aos 

itens de rede de água (17.512.0109.1.710) e de rede de esgoto (17.12.512.01909.1.711) 

sugeridos anteriormente pelo conselheiro Lobo, o item da pavimentação e drenagem 

(15.451.0034.1.467), cujos valores serão lançados em data oportuna, e devem ser 

proporcionais ao custo estimado do Km executado, totalizando um invetimento de R$ 50 

milhões, o que equivale, aproximadamente, a 25 km de infraestrutura de saneamento básico 

para o ano de 2020. A escolha do valor de R$ 50 milhões para esgoto, água, drenagem e 

pavimentação está aderente com o relatório do CMPOP, já entregue ao poder executivo, onde 

expressa o desejo da população. O objetivo é executar 25 Km de sanemento básico anual, 

atingindo 500 km em 20 anos. Sr Pedro questiona os investimentos destinados na LOA no valor 

de R$ 3 milhões em custo de pessoal do SAAE. Os conselheiros Rita, Paulo, Vanderlei e Marisa 

manifestam-se de acordo com a proposta do conselheiro Sérgio que foi colocada em votação e 

todos os conselheiros a aprovaram. O presidente Vanderlei colocou em votação a data para a 

próxima AGE cuja pauta especifica é a destinação de R$ 3 milhões por indicação do POP e foi 

definida, por unanimidade, o dia de 19/09/2019. Assim encerraram-se os trabalhos. 


