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1 ATA 022 - REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 19 DE JUNHO DE 2018
2
3 No décimo nono dia do mês de junho de 2018, às 14:00 horas, na sede da Secretaria de
4 Agricultura e Meio Ambiente, à rua Anita Garibaldi, nº 79, Bairro Anita Garibaldi, reuniram-se os
5 membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico — CMSB, representando os seguintes
6 órgãos governamentais e entidades da sociedade organizada:
7
8 REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS:
9 1) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente — SAMA — Jonas de Medeiros;

10 2) Companhia Águas de Joinville — CAJ — Cesar Rehnolt Meyer;
11 3) Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA — Paulo Renato Vecchietti;
12 4) Secretaria de Governo — SEGOV — Kleber Degracia.
13
14 REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:
15 1) Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. — Holdemar Alves;
16 2) Universidade da Região de Joinville — UNIVILLE — Wellington Silva Baldo;
17 3) Rotary Club Joinville Pirabeiraba — Aldo Borges;
18 4) Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias SECOVI Norte — Mário Eugênio Boehm;
19 5) Comitê de Gerenciamento dos Rios Cubatão e Cachoeira — CCJ — José Mário Gomes Ribeiro.
20
21 Estavam presentes, também, Rafael Lanza, Joana Mayara Dysarz, Thiago Dias, Anton Giese
22 Anacleto, Clailton Breis, Valdeci M. Moraes, José Augusto de Souza Neto e Adriano Stimamiglio. Na
23 ordem do dia constou: 1) Aprovação da ata da reunião anterior (nº 21, de 17/04/2018); 2)
24 Aprovação LDO 2019 — Fundo Municipal de Saneamento Básico; 3) Andamento do processo de
25 contratação do PMSB; 4) Apresentação Institucional do Secovi; 5) Apresentação Institucional do
26 Rotary; e 6) Assuntos gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Jonas de Medeiros, deu início à reunião
27 às 14:10 h, agradecendo a presença de todos e informando que, em função de convocação do
28 Ministério Público de Santa Catarina, terá que se ausentar durante a reunião. Informou ainda que,
29 caso o Vice-Presidente do CMSB não esteja presente, a reunião será conduzida pelo Sr. Valdeci M.
30 Moraes, Diretor Executivo da SAMA e suplente no CMSB. Na sequência da ordem do dia,
31 perguntou se todos receberam com antecedência a minuta da Ata nº 21, de 17/04/2018, e
32 colocou a mesma em discussão e aprovação, a qual foi aprovada sem alterações. Seguindo a
33 reunião, o Presidente do Conselho passou a palavra para o Sr. Rafael Lanza, para apresentação da
34 a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO 2019 do Fundo Municipal de Saneamento
35 Básico. O Sr. Rafael iniciou apresentando-se ao conselho e informando que a LDO será base para a
36 elaboração da Lei Orçamentária Anual — LOA 2019 do FMSB, o orçamento propriamente dito.
37 Comentou que a LDO deve ser encaminhada à Câmara de Vereadores até o dia 30 de junho e que
38 precisa da aprovação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Continuou a apresentação
39 informando que a LDO é composta por receitas e despesas. Nas despesas do Fundo Municipal de
40 Saneamento Básico para 2019 estão previstas: Despesas Administrativas e Ações de Saneamento
41 Básico, sendo R$ 29.025.000,00 em Despesas de Apoio Administrativo às Ações de Saneamento
42 Básico e R$ 1.453.000,00 em Ações de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e
43 Esgotamento Sanitário, totalizando R$ 30.478.000,00. Nas receitas está previsto um total de R$
44 30.458.000,00, sendo R$ 29.677.000,00 oriundos de transferência de instituições privadas, R$
45 500.000,00 como outras transferências de convênios da união e R$ 281.000,00 de remunerações
46 bancárias. O Presidente do Conselho esclareceu que, com base na LDO será feito o planejamento
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47 detalhado da aplicação dos recursos, na Lei Orçamentária Anual — LOA, a ser submetida à48 aprovação do CMSB. O Conselheiro Sr. Mário E. Boehm questionou qual é a origem desses49 recursos, sendo respondido pelo Sr. Rafael Lanza que a maior parte dos recursos vem dos juros50 sobre o capital próprio da Companhia Águas de Joinville, que a Prefeitura Municipal de Joinville51 tem direito. O Sr. Mário Boehm comentou que não se sente à vontade para aprovação da LDO,52 sem o detalhamento das ações e da aplicação dos recursos. O Presidente do Conselho, Sr. Jonas de53 Medeiros esclareceu que o detalhamento da aplicação dos recursos será feita por ocasião da54 elaboração da LOA, e que a LDO trata da previsão de receitas e despesas de maneira genérica. O55 Sr. Aldo Borges comentou que a LDO e LOA são instrumentos que auxiliam a administração no56 cumprimento das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Sr. Mário Boehm questionou57 sobre quem fiscalizará a aplicação desses recursos, ao que o Sr. Jonas respondeu que essa é uma58 função, também, do Conselho Municipal de Saneamento Básico. O Conselheiro Sr. Wellington Silva59 Baldo questionou sobre a forma de administração dos recursos do Fundo Municipal de60 Saneamento Básico, uma vez que esse está sob a administração da SAMA e os serviços são61 prestados pela Companhia Águas de Joinville. O Sr. Rafael Lanza esclareceu que parte dos recursos62 para o saneamento básico será gerenciada por meio do FMSB, principalmente recursos voltados a63 investimentos, e parte será gerenciada pela Companhia Águas de Joinville, sendo recursos64 originários da cobrança das tarifas. O Eng.º Adriano comentou que os recursos do FMSB deverão65 ser aplicados conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico. O Presidente do Conselho66 agradeceu a participação do Sr. Rafael Lanza e questionou se havia mais algum questionamento e,67 não havendo, colocou a proposta da LDO 2019 do Fundo Municipal de Saneamento Básico, sendo68 aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. O Presidente do Conselho, Sr. Jonas de69 Medeiros passou a condução da reunião para o Sr. Valdeci Marcos de Morais e ausentou-se,70 conforme informado no início da reunião. Dando continuidade à reunião, o Sr. Valdeci passou para71 o próximo item da pauta: "Andamento do processo de contratação do Plano Municipal de72 Saneamento Básico". Passou a palavra ao Eng.º Adriano Stimamiglio, que informou aos73 conselheiros sobre o processo licitatório que está em andamento. Informou que foram recebidas e74 abertas as propostas comerciais e que a empresa 1ª colocada não apresentou a documentação75 necessária, sendo desclassificada. O prazo para recurso da decisão está em andamento e, após76 este prazo, será chamada a empresa segunda colocada. A expectativa é de que o processo seja77 concluído nos próximos 30 dias. Na sequência, o Sr. Valdeci passou para o próximo item da pauta,78 a apresentação institucional do SECOVI/Norte. Passou, então, a palavra ao Sr. Thiago Dias,79 Assessor de Comunicação e Marketing do Secovi para fazer a apresentação. O Sr. Thiago iniciou a80 apresentação do Sindicato da Habitação, dos Condomínios e Imobiliárias — SECOVI/Norte,81 fundado em 9 de dezembro de 1992. É o sindicato representante da categoria das empresas de82 compra, de venda, locação e de administração de imóveis próprios ou de terceiros e de83 condomínios, das incorporadoras de imóveis, das colonizadoras, das loteadoras, das84 urbanizadoras, dos condomínios residenciais e comerciais e dos shopping centers. O SECOVI/Norte85 abrange 18 municípios do Norte catarinense. É o representante legal da categoria perante os86 Poderes Municipais, Estaduais e Federais e demais associações. Acompanha as propostas de leis87 que possam interferir no dia a dia dos condomínios e empresas do segmento e executa ações88 administrativas e judiciais que visem benefícios fiscais e tributários para todas as empresas desta89 categoria econômica sempre que necessário. Defende os interesses das empresas, imobiliárias,90 condomínios residenciais e comerciais e shopping center, oferecendo proteção e representação91 legal. Outra atribuição do SECOVI é negociar a Convenção Coletiva de Trabalho, juntamente com o92 Sindicato dos Empregados da categoria. Presta assessoria jurídica e trabalha por melhorias para os
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93 associados. Realiza treinamentos e patrocina o Programa Condomínio e Casa, transmitido94 semanalmente pela TV da Cidade, numa parceria com a ALOJ (Associação de Loteadores de95 Joinville). O SECOVI possui um "site" com informações para os associados e comunidade, possui96 mídias atualizadas e realiza ações de divulgação em revistas do segmento. Finalizando, fez a97 apresentação da diretoria do sindicato, com destaque para o atual Presidente, Sr. Jorge Arnaldo98 Laureano. Dando continuidade à reunião, o Sr. Valdeci agradeceu a apresentação feita pelo99 SECOVI/Norte e passou para o próximo item da pauta, a apresentação institucional do Rotary100 Clube. Com a palavra, o Sr. Aldo Borges iniciou a apresentação esclarecendo o que é o Rotary, seus101 objetivos e atividades desenvolvidas. Informou que o Rotary é uma ONG e que possui assento na102 ONU. Disse que as áreas de enfoque da organização são: 1) Paz e resolução de conflitos; 2)103 Prevenção e tratamento de doenças; 3) Água e saneamento; 4) Saúde materno-infantil; 5)104 Educação básica e alfabetização; e 6)Desenvolvimento econômico e comunitário. Apresentou105 informações sobre a história do Rotary e comentou sobre a "Prova Quadrupla: É a verdade? É106 justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para107 todos os interessados?". Esclareceu sobre a estrutura do Rotary e a sua Fundação, que já realizou108 mais de U$ 3 bilhões em investimentos realizados nos últimos 100 anos. Informou sobre como109 associar-se e quais as obrigações e benefícios oferecidos aos membros. Apresentou o Rotaract,110 lnteracts e o Rotary Kids. Esclareceu sobre alguns programas desenvolvidos. Apresentou111 informações sobre os Distritos existentes no Brasil e os clubes existentes em Joinville. Seguiu112 apresentando a estrutura do Clube Floresta, que tem como Presidente o Sr. José Augusto de Souza113 Neto. Apresentou as páginas do Rotary nas redes sociais e os projetos desenvolvidos pela114 organização em Joinville, destacando campanhas de arrecadação de alimentos, palestras em115 escolas públicas, doação para a campanha PolioPlus, plantio de árvores, cursos para gestantes116 carentes, doação de camas hospitalares, mesas e cadeiras de rodas, educação ambiental, dentre117 outros. O Conselheiro Aldo Borges concluiu sua apresentação agradecendo a atenção de todos e118 ficando à disposição para esclarecimentos. Na sequência, o Sr. Valdeci passou ao último item da119 pauta, "Assuntos gerais". Questionou se algum dos conselheiros presentes gostaria de fazer a120 apresentação de sua instituição, sendo definido que o Comitê de Gerenciamento das Bacias121 Hidrográficas dos Rios Cubatão e Cachoeira — CCJ fará sua apresentação institucional ao CMSB, na122 próxima reunião, prevista para o dia 21/08/2018. O Presidente do Conselho questionou se algum123 conselheiro gostaria de fazer uso da palavra e, não havendo mais assuntos a tratar, o Secretário124 Jonas de Medeiros agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, às 15:05h, da qual lavrei125 a presente ata, que vai assinada por mim, Adriano Stimamiglio, Secretário Executivo do Conselho,126 e pelo Sr. Jonas de Medeiros, Secretário do Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de127 Saneamento Básico.
128
129 Joinville/SC, 19 de junho de 20
130
131
132
133 esidente do CMSB
134
135
136 (A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Secretaria do Meio Ambiente.)137
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