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CMSB - CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
 
 

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
20/10/2020.

 
No vigésimo dia do mês de outubro do ano dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se o Conselho Municipal
de Saneamento Básico em sessão plenária virtual por meio da plataforma GoogleMeet. Estiveram Presentes os
Conselheiros do mandato 2019-2021: Caio Pires do Amaral, Presidente do CMSB; Felipe Hardt, da
SAMA; Pablo Mendes Nunes de Moraes, da SEGOV; Luana Siewert Pretto, da CAJ; Ana Luisa Rizzati da
Costa, da SEINFRA; Letícia Panaro Lunardi, da ACIJ; José Mario Gomes Ribeiro, do CCJ; Francisco
Mauricio Jauregui Paz, da SINDUSCON; Daniel Signori, AJECI; João Raphael Lisboa Oneda,
AJECI; Bianca Goulart de Oliveira, da UNIVILLE; José Augusto de Souza Neto, do Rotary; Marco Antonio
Avila da Silva, da Ambiental; Volney Luis Nercolini Domingues, do OSB; Marcos Alexandre Polzin, da
SEPUD; . Demais participantes e ouvintes também se fizeram presentes, mencionando: Anton Giese Anacleto,
da SAMA; Thallan Rocha, da SAMA; Joana, ARIS; Franciele, ARIS; Rafael Salvador, Premier Engenharia;
Everton Herzer, Ambiental. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação Ata Reunião realizada em 08/09/2020;
2) Calendário Plenária 2021, por SAMA.UAC; 3) PMGIRS (Plano Resíduos Sólidos), por Premier; 4)
Apresentação Relatório ARIS; 5) Marco Saneamento Básico, por CAJ; e 6) Sugestão de Pauta e Palavra
Livre. Dando início aos trabalhos o Presidente do CMSB, Caio Pires do Amaral, cumprimentou e deu boas
vindas todos os participantes. Inciando a reunião com o item 1 da pauta a Aprovação da ATA da Reunião
realizada em 08/09/2020, o Presidente coloca para deliberação dos Conselheiros, não havendo quaisquer
ressalvas, a ata ficou aprovada por unanimidade. Item 2 Calendário Plenária 2021, por SAMA.UAC,
conforme SEI (7428388). O Presidente chama Anton Giese Anacleto da SAMA.UAC para apresentar o
calendário do ano de 2021. Ao finalizar a apresentação, é colocada para deliberação dos Conselheiros,
aprovado por unanimidade. Item 3 Apresentação do PMGIRS (Plano de Resíduos Sólidos), por Premier,
conforme SEI (7428522). O Presidente convida Rafael Salvador da Premier Engenharia para apresentar o
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS. Finalizada a apresentação, Rafael se
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coloca a disposição para eventuais dúvidas dos Conselheiros. O Presidente agradece Rafael e ressalta que é
um contrato entre o Estado e a Premier, assim trazendo essa apresentação inicial, a partir daí ainda
serão realizados debates com a população e oficinas. Letícia Panaro Lunardi, da ACIJ destaca a importância
da participação dos Conselhos, tanto no COMDEMA quanto no CMSB, podendo trazer muitas
contribuições no desenvolvimento do Plano de Resíduos Sólidos, assim tendo um plano com uma efetividade
maior e com ações mais concretas e de acordo com a realidade do Município. Item 4 Apresentação Relatório
ARIS, conforme SEI (7428552). O Presidente do Conselho agradece e parabeniza todos pela apresentação,
também comenta que a apresentação se prolongou por um tempo maior do que o previsto, verifica que essa
apresentação foi bastante produtiva, até mesmo porque há conselheiros novos e talvez não conheçam o
trabalho realizado pela ARIS. O Presidente informa que devido ao avançado do horário o item 5 da
pauta "Marco Saneamento Básico, por CAJ" será transferido para a próxima reunião. Assim abre o espaço
para comentários dos conselheiros sobre a apresentação realizada pela ARIS. Luana Siewert Pretto, da CAJ
diz ser importante deixar o assunto referente ao Marco do Saneamento Básico para a próxima reunião, pois se
trata de um tema de grande destaque, assim será possível debater com maior tranquilidade com os demais
conselheiros. A Conselheira comenta sobre a apresentação da ARIS, agradecendo pelo auxilio prestado pela
entidade e informa que 2019 foi um ano muito bom para CAJ, onde foram investidos cerca de R$ 107
milhões, sendo esse o maior da história da companhia. Este volume de investimento demonstra que é possível
alcançar as metas estipuladas pelo Marco de Saneamento. Quanto a distribuição de água no município
atingiram a marca de 98% de residências registraram 10 MCA durante 24 horas, o que é um número muito
positivo. Referente a redução de perdas aponta que estão sendo localizados todos os pontos, a partir disto se
percebe uma recuperação muito grande, realizando uma comparação avalia que reduzir bastante a ocorrência
de vazamentos, na maioria dos meses tem o registro de mil vazamentos e no último mês registraram apenas
600 vazamentos, uma diminuição facilmente perceptível. Não havendo mais manifestações, o Presidente do
CMSB agradece a presença de todos os Conselheiros, declarando encerrada a reunião ordinária às quatorze
horas e trinta minutos, sendo extraída esta Ata, a qual foi lavrada e assinada por Anton Giese Anacleto e
Thallan Rocha, da Unidade de Apoio aos Conselhos (SAMA.UAC) e assinada pelo Presidente do CMSB,
Caio Pires do Amaral, após aprovação dos demais Conselheiros.
 
Caio Pires do Amaral
Presidente do CMSB
 
Anton Giese Anacleto
Secretário Executivo do CMSB
SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos Conselhos
 
Thallan Rocha
SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos Conselhos
 
**A gravação em áudio dessa reunião se encontra arquivada em SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos
Conselhos
 

Documento assinado eletronicamente por Caio Pires do Amaral, Secretário (a),
em 16/12/2020, às 15:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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