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ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE CANOINHAS

Aos oito dias do mês de Dezembro de Dois Mil e Quatorze, ás 10:00 horas na Sala de 

Reuniões da Prefeitura Municipal de Canoinhas, estiveram presentes para a 1ª reunião do 

Conselho Municipal de Saneamento Básico – CONSAN, O Sr. Luis Alberto Rincoski 

Faria, Prefeito Municipal, representantes de órgãos do Governo Municipal, representantes 

dos titulares de serviços, representantes dos usuários de Saneamento Básico, 

representantes de entidades técnicas, representantes dos prestadores de serviços 

públicos de saneamento, representantes de entidades de defesa do consumidor, todos 

especialmente convocados a fim de se serem nomeados para compor o Conselho 

Municipal de Saneamento Básico do Município de Canoinhas, nos termos da lei Municipal 

nº 4510/2010 e 5391/2014.

Usou da palavra o Sr. Prefeito Municipal  dizendo que a administração atual está com um 

plano municipal de Saneamento básico em vigência o qual precisa ser revisto de quatro 

em quatro anos. Que esse plano é de extrema importância para o Município e de acordo 

com a lei precisa ser revisto por um Conselho formado de forma paritária entre membros 

da administração e membros da comunidade. Lembrou que a administração vem 

investindo em questões ambientais, mas é preciso avançar cada vez mais e que o 

Conselho de Saneamento tem uma função muito importante no sentido de opinar e 

assessorar o Poder Executivo, emitindo orientações e recomendações sobre questões do 

Saneamento básico consistente em Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos sólidos.

Com a palavra, o Sr. Adinor da Silva, Secretário Municipal do Meio Ambiente de 

Canoinhas, comentou sobre a necessidade de composição do Conselho para Auxiliar o 

Executivo na formulação de política municipal de saneamento bem como na fiscalização e 

controle popular do plano Municipal de Saneamento básico, suas revisões e atualizações 

de metas, nos termos da legislação vigente.

Com a palavra o Sr. Frederico Valdir Ecker, Gestor de Saneamento Básico do Município 

fez explanação aos presentes sobre no que consiste o Saneamento Básico do Município

e atual situação do plano municipal de Saneamento do Município.

Efetuou a leitura da Lei nº  4510/2010 e 5391/2014 de Criação do Conselho dando ciência 

do conteúdo a todos os presentes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
Conselho Municipal de Saneamento - CONSAN

Rua Felipe Schmidt 10 - Caixa Postal 71 -  Fone 3621-7744 -   E-mail meioambiente@pmc.sc.gov.br
www.pmc.sc.gov.br          -     CEP 89460-000     -     CANOINHAS - SANTA CATARINA

Com a palavra, o Sr. Prefeito Municipal manifestando seu reconhecimento pelas pessoas 

escolhidas para comporem o CONSELHO e declarou instituído o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Canoinhas e empossados os conselheiros através 

do Decreto nº 305/2014, os quais foram empossados juntamente com seus suplentes.

Nomeou como presidente do Conselho o Sr. Adinor da Silva -  Secretario Municipal de 

Meio Ambiente, o qual assumiu o compromisso de designar uma reunião ainda este mês 

para deliberar sobre o regimento interno o composição da Diretoria.

Sem mais assuntos a serem deliberados, encerrou-se a reunião agradecendo a presença 

de todos. E para tudo constar, eu Rodrigo Leithold, Diretor da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, lavrai a presente ata, que após aprovada vai assinado pelo Presidente do 

Conselho e publicado no site da Prefeitura.

(ata aprovada na 3ª reunião realizada em 27/01/2015 às 08:30hs)
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