
ATA N. 03 DE 23 DE MARÇO DE 2018 

Ata n. 03 de 2017, no dia 23 de março de 2018, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Rio 

Brilhante reuniu-se os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Rio Brilhante, 

nomeados através do Decreto n. 25.322, de 21 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial do 

Município do dia 21 de agosto de 2017. Esteve presente a maioria dos membros sendo assim prosseguiu a 

reunião. Na oportunidade a Graciela realizou a leitura da Ata 02 de 2017 sendo aprovado e colhido a 

assinatura. A Senhora Ana Beatriz iniciou a reunião informando que será necessário realizar uma 

comissão para atualizar o Plano de Saneamento Básico, que seria de grande importância que os membros 

fossem comprometidos para realizar esta atualização, tendo em vista ser um plano extenso, e que 

posteriormente este plano seria reavaliado por um técnico especializado. Também ressaltou que deveria 

ser constituído por 05(cinco) funcionários, 01(um) vereador, 01(um) representante de da SANESUL para 

facilitar a reunião do membros e assim discutir a situação. Posteriormente será disponibilizado para 

consulta Pública. Sobre a Audiência Pública ficou definido para dia 08 de junho de 2018, e o Senhor 

Alvaro sugeriu para ser Palestrante a Senhora Dulcilya Mônica de Queiroz Souza, Gerente do Meio 

Ambiente da SANESUL, o qual os dados para contato seria Monica.queiroz@sanesul.ms.gov.br, 

(67)981384884, 33187794, e que o Público Alvo poderia ser alunos e os representantes das APM das 

escolas, e o tema seria Drenagem x Lixo, principais fatores do esgoto nas residências. O Sr. Walfer 

também sugeriu que caso não de certo a vinda da Sra. Monica, poderia chamar um representante do 

CREA para a Palestra. Também nesta oportunidade daria a Abertura para a revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, sendo que na oportunidade todos os membros presente concordaram. A Audiência 

será realizada na Semana do Meio Ambiente. Ficou definida a próxima reunião para dia 18 de maio  para 

fecharmos sobre o assunto da Audiência e as próximas em Agosto e Novembro. Por ser verdade eu 

Graciela Garlet Prates firmo a presente Ata, bem como os membros presente: 

Ana Beatriz Canevari Castelão 

Celso Roberto Gori Filho 

Graciela Garlet Prates 

Ruy Barbosa de Oliveir Sichinel 

Nilo Souza Azambuja 

Alvaro Ricardo Calabria de Araujo 

Irenide Pereira de Souza 

Sergio Lopes da Silva 

Robson da Silva Falleiros 

Rodrigo Jeferson Trambuch 


