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O Presidente do CMSB - Conselho Municipal de Saneamento
Básico, faz saber: O CMSB constitui colegiado autônomo, de
caráter deliberativo na gestão do Fundo Municipal de
Saneamento Básico e consultivo nas demais hipóteses da
Política Municipal de Saneamento Básico de Joinville (Lei
Complementar nº 396, de 19 de dezembro de 2013),
organizado para cumprimento de sua competência legal,
conforme Regimento Interno (Resolução CMSB nº 01/2015 e
Resolução CMSB nº 01/2016).
Ata da Reunião Ordinária do CMSB - Conselho
Municipal de Saneamento Básico, realizada em
25/06/2019.

 
No vigésimo quinto dia do mês de junho do ano dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-se o
Conselho Municipal de Saneamento Básico, na Companhia Águas de Joinville, Rua Quinze de Novembro,
3950 – Bairro Glória, Joinville, Santa Catarina. Estiveram Presentes os Conselheiros (Decreto nº 29.766,
de 25 de setembro de 2017), mandato 2017-2019: Jonas de Medeiros, Presidente do CMSB; Holdemar
Alves, da Ambiental; Virginia Grace Barros, da CCJ; Carla Cristina Pereira, da SAP; Emerson Siqueira,
da AJECI; Cristina Jandrey Silva, da Secovi; Rafael Antônio de Lucca, da ACIJ; Luana Siewert Pretto, da
CAJ; Wellington Silva Baldo, da UNIVILLE; João Raphael Lisboa Oneda, da Ajeci. Demais participantes
e ouvintes também se fizeram presentes, cuja lista deverá ser anexada a esta Ata, juntamente a lista de
presença dos Conselheiros no anexo SEI (4248130), mencionando: Thiago Neiva de Lima, da SEPUD;
Rafael Lanza, da SAMA; Felipe Hardt, da SAMA; Marcos Aurélio de Freitas, da SAMA; Cristina
Henning da Costa, da SAMA; José Augusto de Souza Neto, da SAMA; Anton Giese Anacleto, da SAMA.
A reunião teve como pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária realizada em 19/02/2019; 2)
Apresentação LDO 2020, por SAMA.NAD; 3) Relatório Andamentos PMSB, por SAMA.UGA; 4)
Apresentação Ações CAJ, por Luana Siewert; 5) Sugestões de Pauta e Palavra Livre. Dando início aos
trabalhos o Presidente do CMSB, Jonas de Medeiros, cumprimentou e deu boas vindas a todos. Dando
início ao item 1 da pauta, o Presidente do CMSB coloca em aprovação a Ata da Reunião Ordinária do
Conselho realizada em 19/02/2019, a qual não havendo qualquer ressalva foi aprovada por unanimidade.
Iniciando o item 2 da pauta Rafael Lanza é chamado a frente para apresentar a previsão da LDO 2020
conforme anexo SEI (4247965). Foi questionado o que engloba os itens de apoio administrativo às ações
de saneamento básico. Lanza citou que se tratam de materiais e serviços necessários para a administração
das ações, exemplificando o contrato com a empresa Ambiental para a limpeza urbana. A Conselheira
Carla Cristina Pereira entende pertinente esclarecer a diferença da natureza da despesa, a 3.3.90 está ligada
a tudo o que não agrega valor ao bem, exemplo disso é a limpeza urbana, já a 4.4.90 está ligada ao que
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agrega valor a um bem, como por exemplo uma obra de reforma ou ampliação. Explica também que as
fontes 100 e 206 se diferem no recurso utilizado, a primeira sendo de recursos próprios e a segunda não,
portanto ambas fontes estarão presentes em todas as ações, bem como a natureza da despesa que indica se
agrega valor ou não. Como não é possível saber exatamente todos os gastos que serão feitos no ano é
realizado um orçamento sempre maior do que o previsto para execução, pois havendo uma ação que deve
ser executada e faltou previsão de recursos ela não poderá ser executada senão com um demorado
processo de aprovação junto à Câmara de Vereadores. O Conselheiro Wellington Silva Baldo aponta o
valor expressivo para o apoio administrativo, entende que os gastos deveriam estar pormenorizados para
que todos pudessem visualizar como se dão os valores apontados. O Presidente do CMSB explica que isso
não se cabe numa LDO, mas sim na LOA onde se é esmiuçado a aplicação dos recursos nos respectivos
contratos, portanto a LDO tem a finalidade de compor a previsão orçamentária da secretaria numa visão
macro, a ser dirigida para a Câmara de Vereadores com as previsões da Prefeitura, para aí então se
construir a LOA em suas especificações conforme os limites do aprovado nas despesas e receitas. O
Conselheiro Wellington também anota existirem muito mais valores direcionados a despesas que não
agregam valor, pergunta com base no que foi feito essa divisão. O Presidente do CMSB afirma que muitos
desses valores estão direcionados a prestação de serviços que não agregam valor e que mantém a execução
de ações necessárias, já na execução de obras aponta que muitas delas cabem-se à CAJ. A Conselheira
Carla Cristina Pereira aponta que é necessário entender que hoje a CAJ é Concessionária do município de
Joinville, assim sendo, a prefeitura não faz as obras de saneamento básico e sim a Companhia, portanto
resta o pagamento por diversos serviços que geralmente não agregam valores. Finalizados os
questionamentos o Presidente do CMSB coloca em aprovação a LDO 2020 conforme apresentada, a qual
não havendo ressalvas restou aprovada por unanimidade. Dando início ao item 3 da pauta, foi chamada
Cristina Henning da Costa para apresentar o Relatório do Andamento do Plano Municipal de Saneamento
Básico conforme anexo SEI (4247997). Um participante não identificado questiona se este será o
Conselho que deverá aprovar este plano. Cristina explica que os trabalhos já foram aprovados, esta
apresentação se dá por uma questão de demonstrar o andamento. O participante avalia que se trata tão
somente de concordar ou não com as ações do plano, pois avaliar e aprovar irá tomar muito tempo sendo
que o cronograma apresentado pede a agilidade de um mês para aprovação de um plano tão complexo,
anotando que não pode ser desconsiderado que a própria apresentação denota a importância da
participação direta do Conselho, portanto pede que o tema seja abordado nas pautas do CMSB. O
Presidente do CMSB avaliou que a intenção é que o Conselho participe das fases que compõem o plano e
requer ao Secretário Executivo que mantenha o andamento do plano como pauta permanente de reuniões
do CMSB. A Conselheira Cristina Jandrey Silva questiona quantas pessoas estão trabalhando na
construção desse plano. Cristina Henning responde que atualmente são oito técnicos trabalhando juntos
nesse plano, envolvendo geólogos, engenheiro civil, engenheiros ambientais, assistente social, economista
e administrador. Partindo para o item 4 da pauta a Conselheira Luana Siewert Pretto inicia a apresentação
dos Projetos da CAJ, conforme anexo SEI (4248023). O Conselheiro Wellington comenta que uma das
reivindicações da população local é a questão do reuso da água da ETE Piraí, portanto questiona se já há
uma previsão para o reuso. Luana responde que há previsão para o reuso no Plano Diretor de Esgoto,
principalmente para a indústria, citando a Tupy que consome 51 metros cúbicos de água, sendo portanto
um dos maiores consumidores da água, mas avalia que como a questão da água hoje não é um problema se
trata de uma ação para se concretizar com o tempo. Palavra Livre: Não havendo inscrição para a palavra
livre o Presidente do CMSB comenta ter sido muito interessante realizar a reunião na Companhia Águas
de Joinville e que é uma tendência dos Conselhos ligados à SAMA que sejam realizadas suas reuniões nos
locais onde o trabalho técnico se concentra, anotando que a próxima reunião do Conselho Gestor da APA
ocorrerá no quartel da Polícia Militar Ambiental, quanto ao Comdema explica que não é todo lugar que
possui estrutura para comportar um Conselho tão grande, mas quanto ao CMSB visualiza inclusive a CCJ
e UDESC seriam outras opções de locais para reunião do Conselho para que haja o contato direto com a
sede das organizações que compõem. Foi dada oportunidade para demais questionamentos e colocações,
não havendo outras manifestações o Presidente do CMSB agradece a presença de todos os Conselheiros,
declarando encerrada a reunião ordinária às doze horas, sendo extraída esta Ata, a qual foi lavrada e
assinada por Anton Giese Anacleto, da Unidade de Apoio aos Conselhos (SAMA.UAC) e assinada pelo
Presidente do CMSB, Jonas de Medeiros, após aprovação dos demais Conselheiros.
 
Jonas de Medeiros
Presidente do CMSB



 
Anton Giese Anacleto
SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos Conselhos
 
**A gravação em áudio dessa reunião se encontra arquivada em SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos
Conselhos
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