
 
 
Ata 1174 
Ata da reunião ordinária realizada no dia 16/08/2022 
Na presidência: Julio Cesar Fachin 
Na secretaria: Mário Mazzuco. 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois, em horário 
regimental o Sr. Presidente declarou aberta à reunião. Feita a chamada 
verificou-se a presença de todos os vereadores. Expediente: Ofício 131/2022, 
Secretário de Administração solicitando o espaço para uma reunião dia 19 de 
agosto das 8h30 ás 16h30 minutos com o Sebrae. Na discussões da indicação 
15/2022, houve a participação da vereadora Eliane Maximiano Mazzuco, 
vereador Julio Cesar Fachin. Aprovada a indicação 15/2022 por todos. Na 
apresentação dos pareceres do projeto de lei complementar 104/2022 houve 
apresentação de emenda 01/2022 pela comissão de finanças e orçamento com 
o seguinte teor: Art. 1º Altera o texto contido no artigo 1º da referida lei, 
passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º Fica a Associação dos 
Consumidores de Água do Núcleo Tritícola - ACANT, inscrita no CNPJ sob nº 
07.152.198/0001-78, com sede na Comunidade do Núcleo Tritícola município 
de Frei Rogério, titular do sistema de abastecimento e tratamento de água, 
reservatórios e rede de adução e distribuição da área urbana do Distrito do 
Núcleo Tritícola, AUTORIZADA a prestar o serviço de abastecimento de água 
potável aos usuários estabelecidos e/ou residentes no âmbito do perímetro 
urbano do Distrito do Núcleo Tritícola, Município de Frei Rogério, através de 
seus sistemas próprios, conforme disposto no Decreto nº 10.588, de  24 de 
dezembro de 2020, e da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914, de 12 de 
dezembro de 2011, que dispõem sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade de água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. Art. 2º Altera o texto contido no artigo 4º da referida lei, passando 
a vigorar com a seguinte redação: Art. 4º A prestação do serviço se sujeita às 
regras de regulação e fiscalização estabelecidas pelo município e/ou agência 
reguladora, sendo no âmbito municipal, a Secretaria de Saúde. Art. 3º Altera o 
texto contido no artigo 5º da referida lei, passando a vigorar com a seguinte 
redação: Art. 5º O Termo firmado entre as partes estabelecerá 
obrigatoriamente as demais condições a serem cumpridas na prestação do 
serviço. Art. 4º Altera a cláusula segunda no ANEXO I, na minuta de termo de 
autorização de prestação de serviço de abastecimento de água potável, que 
prevê o prazo, passado a ter a seguinte redação: O prazo da presente 
autorização é de 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogada por igual período, se 
for de interesse das partes.Art. 4º Altera a Cláusula Quarta – Encargos e 
Obrigações da Autorizatária, no ANEXO I, termo de autorização de prestação 
de serviço de abastecimento de água potável, que passará a vigorar com a 
seguinte redação:encargos e obrigações da autorizatária, solidariamente ao 
município, os seguintes :fornecer ao ente de regulação ou fiscalização, 
instituído ou credenciado pelo Município todas as informações disponíveis 
relacionadas ao serviço; acatar as recomendações dos órgãos de fiscalização 
do serviço;III – informar os usuários a respeito de interrupções programadas do 
serviço e seu restabelecimento; IV – permitir aos encarregados da fiscalização 
livre acesso às estruturas e equipamentos vinculadas à prestação de serviço; 



V – manter as estruturas que fazem o fornecimento da água sempre limpas 
especialmente os reservatórios; VI – fazer a manutenção das estruturas 
sempre que for necessário. As comissões de constituição e justiça, ordem 
social manifestaram-se favorável ao projeto 104/2022 com a emenda proposta 
pela comissão de finanças e orçamento. O projeto de lei complementar 
104/2022 foi aprovado com a emenda modificativa. Não havendo inscritos a 
palavra livre o presidente Julio Cesar Fachin declara encerrada a reunião e 
convida para a próxima reunião ordinária para o dia 23 de agosto de 2022, em 
horário regimental, eu Mário Mazzuco, secretário lavrei à presente ata. 

   


