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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
16/03/2021.

 
No décimo sexto dia do mês de março do ano dois mil e vinte e um, 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: Schirlene Chegatti, Presidente do CMSB; Ana Luisa
Rizzatti da Costa, da SAMA; Kamilo Reis Carnasciali, da CAJ; Helena Dausacker da Cunha Skrosk, da
CAJ; Paulo Renato Vecchietti, da SEINFRA; Marília Gasperin dos Santos, da SEINFRA; Letícia Panaro
Lunardi, da ACIJ; José Mario Gomes Ribeiro, do CCJ; Débora Tonini, da SMS; Bianca Goulart de Oliveira,
da UNIVILLE; Marcele Figueiredo Andrade de Luca, da SAP; Mariah Siebert Zipf, da SAP; Marco Antonio
Avila da Silva, da Ambiental; Walter Sidney Caobianco, do OSB. Demais participantes e ouvintes também se
fizeram presentes, mencionando: Virginia Maria de Oliveira Torrens, da SAMA; Thallan Rocha, da
SAMA; Joana Mayara Dysarz, da ARIS; Adir Faccio, da ARIS; Luiz Aurélio de Oliveira, da ARIS; Willian
Jucelio Goetten, da ARIS. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação Ata Reunião realizada em 15/12/2020;
2) Apresentação Representantes da Administração Pública; 3) Apresentação Calendário 2021; e 4) Sugestão
de Pauta e Palavra Livre. A Presidente dá boas vindas a todos e inicia a reunião com o item 1 Aprovação Ata
Reunião realizada em 15/12/2020, não havendo questionamento, a ata restou-se aprovada por unanimidade.
Seguindo para o item 2 Apresentação Representantes da Administração Pública; é feita a apresentação da
nova equipe da SAMA, primeiro a Presidente Schrilene Chegatti se apresenta, em seguida a Ana Luisa Rizzati
se apresenta como representante da SAMA, posteriormente a Presidente passa a palavra para Virginia Maria
de Oliveira Torrens onde ela se apresenta como a nova Secretária Executiva dos conselhos e convida os
demais conselheiros presentes a se apresentarem. Finalizada as apresentações, Virginia agradece a todos e dá
continuidade a pauta com o item 3 Apresentação Calendário 2021; conforme anexo SEI (7969276), a
Presidente apresenta as datas das próximas reuniões do CMSB sendo elas reuniões bimestrais sempre na
terceira terça-feira do mês e existindo algumas situações esporádicas convocando uma reunião
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extraordinária, assim colocando para deliberação dos Conselheiros e para eventuais dúvidas ou
sugestões. Adir Faccio, diretor da ARIS explica que o CMSB é a entidade quem fiscaliza o contrato com do
município a ARIS, assim cita que um tema importante a ser tratado nesse Conselho é o Marco do Saneamento
Básico. Também informa que o não cumprimento das metas, afetaria os investimentos e financiamento para as
obras que o município pretende realizar. Ressalta que é um desafio muito grande para o município para atingir
as metas e a atuação do Conselho terá "extrema importância". Kamilo Reis Carnasciali, da CAJ, complementa
a fala do Adir, informando que a CAJ que no ano passado readequou o planejamento estratégico em virtude
do Marco do Saneamento Básico. Kamilo ainda coloca que a CAJ vem trabalhando na estruturação de
financiamentos sejam eles investimentos estrangeiros quanto linhas de créditos nacionais, dessa forma
estruturando os projetos para atender todas as metas impostas pelo Marco. Tendo em vista a presença de
muitos conselheiros novos, Kamilo sugere em fazer uma nova apresentação do Planejamento da CAJ para que
possam saber do andamento do projeto. Adir informa que no site da Agência Nacional de Águas (ANA)
estará publicado a Norma de Referência para a regulação do saneamento. A Presidente concorda que para a
próxima reunião sejam apresentados os planos assim todos os conselheiros podem saber do andamento e ao
final uma discussão para evitar possíveis problemas futuros quanto a contratação. Mariah Siebert Zipf, da SAP
pergunta se a apresentação será sobre o status da contratação da atualização do Plano de Saneamento. A
Presidente informa que será uma apresentação do status do plano de saneamento, podendo revisar ele para
que seja compatível com essas ações. Paulo Renato Vecchietti, da SEINFRA coloca que quando citam o
Plano de Saneamento Básico, esse plano engloba diversos planos e o que o Kamilo citou foi o Plano Diretor
de Esgoto. A Presidente agradece e complementa que o ideal era cada um citar o andamento do seu plano,
porém apresentar em apenas uma reunião se tornaria cansativo, assim na próxima reunião podemos organizar
essa questão. Item 4 Sugestão de Pauta e Palavra Livre. A Presidente abre o espaço para a palavra
livre. Walter Sidney Caobianco, do OSB, sugere tocar mais no assunto da drenagem, citando que nos
planejamentos são visto apenas a micro-drenagem e nunca a macro-drenagem, principalmente nos
loteamentos, cita também que se realizar uma macro-drenagem na região do bucarien, evitaria as cheias na
região, assim seguindo isso para toda a cidade, podendo ser uma solução para as cheias no município.
Verificando a necessidade desses assuntos, talvez a implementação de um grupo de estudo para desenvolver
melhor o tema e buscar soluções, por último coloca que em regiões mais afastadas, há uma grande quantidade
de lixo nas ruas e margens de rios. A Presidente agradece e diz que são pontos muito importantes citados e
acredita que a SEINFRA já deve estar trabalhando para resolver essas questões. Dessa forma para uma
próxima reunião re-apresentar o status do Plano de Saneamento atual, junto com as ações voltadas para água
e esgoto, na reunião seguinte apresentar sobre drenagem e resíduos, assim construindo as propostas de acordo
com as necessidades do município. Walter complementa citando as condições de rodovias em caso de chuva,
que não se vê elas alagadas. Assim a Presidente do Conselho agradece a presença de todos os Conselheiros,
declarando encerrada a reunião ordinária às quinze horas e um segundo, sendo extraída esta Ata, a qual foi
lavrada e posteriormente assinada pela Presidente do CMSB, Schirlene Chegatti, após aprovação dos
demais Conselheiros.
 
Schirlene Chegatti
Presidente do CMSB
 
 
**A gravação em áudio dessa reunião se encontra arquivada em SAMA.UAC - Unidade de Apoio aos
Conselhos

Documento assinado eletronicamente por Schirlene Chegatti, Secretário (a), em
27/04/2021, às 09:42, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 8635512 e o código CRC 7A83484E.
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