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ATA SEI

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CMSB - CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
 

A Presidencia 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 01/2018 , Resolução CMSB Nº
01/2020) e suas atualizações.
Ata da Reunião Ordinária do CMSB - Conselho
Municipal de Saneamento Básico, realizada em
18/10/2022.

 
No décimo oitavo dia do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se o
Conselho Municipal de Saneamento Básico em sessão plenária presencial, realizada no Auditório da
SAMA Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, localizado na Rua Dr. João Colin, 2.719 -
Joinville/SC. Estiveram Presentes os Conselheiros do mandato 01/02/2022 à 31/01/2024: Josimar
Neumann, da SAMA; Willian Marcel Gorniack, da AMBIENTAL; José Mário Gomes Ribeiro, do
CHBB; Domingos Alacon Júnior, da SES; Daniel Kandler Signori, da AJECI; Emerson Siqueira, do
SINDUSCON; Marília Gasperin dos Santos, da SEINFRA; Cristiane Regina Casas Furtado Berger, da
SEGOV; Marcos Alexandre Polzin, da SEPUR, e, Helena Dausacker da Cunha Skrosk, da CAJ.
Demais participantes e ouvintes também se fizeram presentes, mencionando: José Augusto de Souza
Neto, Secretário do CMSB; Lucas Paim de Lima, SEINFRA; Guilherme Moreira Paulino Pereira, da
ARIS; Ana Luisa Rizzatti da Costa, da SAMA; Adir Faccio, da ARIS, e, Joana Mayara Dynarz, da
ARIS. A reunião teve como Pauta: 1) Aprovação Ata Reunião realizada em 16/08/2022; 2)
Contratação do PMSB (status), SAP; 3) Operacionalização dos Serviços de Manejo de Resíduos
Sólidos Urbanos, por SEINFRA; 4) Sugestão de Pauta e Palavra Livre (ARIS). Pauta 1) Aprovação
Ata Reunião realizada em 16/08/2022 , o Secretário do Conselho José Augusto de Souza Neto, da
SAMA.UAC,  iniciou a reunião informando aos Conselheiros que o Presidente do CMSB, Fábio João
Jovita, se encontra em férias e que a reunião será informal, apenas com algumas exposições e somente
uma deliberação que seria sobre a Ata do dia 16/08/2022; questiona se todos os Conselheiros
receberam a Ata e se teriam considerações a fazer, não havendo quaisquer contribuições ou
manifestações contrárias foi Aprovada referida Ata, por unanimidade dos votos dos Conselheiros.
Informa que a Conselheira  Ana Luisa Rizzatti da Costa, da SAMA irá auxiliar os trabalhos dessa
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reunião e ao final a Conselheira realizará exposição sobre os Estudos de Microbacias e seus
andamentos. Pauta 2) Contratação do PMSB (status), por SAP , o Secretaria do Conselho José
Augusto de Souza Neto, da SAMA.UAC informa que a Conselheira Marcele Figueiredo Andrade de
Luca, da SAP, não conseguiu comparecer a reunião por demandas de trabalho, porém encaminhou
informações sobre a contratação do Plano Municipal de Saneamento Básico, comunicando que estão
em duas fases importantes; já foi assinada a ordem de serviço no mês de setembro e o produto que
seria o Plano de Trabalho, será entregue na sexta-feira dia 21/10/2022. Pauta 3) Operacionalização
dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, por SEINFRA , a Conselheira Ana Luisa
Rizzatti da Costa, da SAMA passa a palavra para a Conselheira Marília Gasperin dos Santos, da
SEINFRA, que cumprimenta a todos, agradece pela oportunidade e informa que os contratos de
Concessão se referem a um edital de 2001, número 180 na modalidade concorrência. Este é dividido
em duas fontes pagadoras a primeira fonte é a tarifa de limpeza urbana sendo separados em coleta
(domiciliar com 50(cinquenta) equipes/dia, seletiva com 21(vinte e uma) equipes/dia, hospitalar com
5(cinco) equipes/dia e especial com 4(quatro) equipes/dia); tratamento (operação das células de
disposição, manutenção do complexo, operação ETE aterro, operação unidade de tratamento de RSSS
e obras de ampliação reformas e melhorias), e relação com usuário (atendimento ao público, emissão
de tarifas e recalculo tarifário); e a segunda fonte é a tarifa limpeza pública separados em Capina
(mecanizada 4(quatro) equipes/dia), Varrição (manual 31(trinta e um) setores/dia e mecanizada 6(seis)
setores/dia), Limpeza de Praças (roçada 4(quatro) equipes/dia) e Serviços Gerais de Limpeza (limpeza
de lixeiras com 1(uma) equipe; limpeza mecanizada de boca de lobo com 1(uma) equipe e pintura de
meio-fio com 1(uma) equipe. Na Estrutura Operacional dos Serviços de Coleta, na Coleta Domiciliar
existem a setorização em 97(noventa e sete) setores de coleta, sendo com frequência diária 3(três) e
frequências alternada 94(noventa e quatro); se divide em turnos de 18(dezoito) equipes no matutino,
17(dezesete) equipes no vespertino e 15(quinze) equipes no noturno, com frota de 23(vinte e três)
veículos coletores, a média do ano de 2022 foi de 11.500(onze mil e quinhentas) toneladas/mês.
Na Coleta Seletiva existem a setorização em 75(setenta e cinco) setores de coleta, sendo com
frequência diária 2(dois), frequência semanal 72(setenta e dois), hospitais e condomínios 1(um). Os
turnos se dividem em 15(quinze) equipes matutino, 15(quinze) equipes vespertino e 1(uma) equipe
noturno, funcionando com 18(dezoito) veículos coletores e no ano de 2022 a média foi de
564(quinhentas e sessenta e quatro) toneladas/mês. Na Coleta Hospitalar existem os estabelecimentos
atendidos com 1.300(hum mil e trezentas) unidades cadastradas. Possui frequência de mensal a diária,
conforme demanda e se divide em turnos matutinos com 2(duas) equipes, turnos vespertino com
2(duas) equipes e turno comercial 1(uma) equipe, funcionando com 5(cinco) veículos coletores. No
ano de 2022 foi coletado uma média de 105(Cento e cinco) toneladas/mês, finalizando pela Coleta
Especial que funciona em atendimento por demanda com cerca de 3.350(três mil, trezentos e
cinquenta) solicitações mensais, distribuídas em turnos matutinos com 2(duas) equipes, vespertinos
com 2(duas) equipes e sanzonal com 1(uma) equipe. Possui uma frota de 3(três) veículos coletores e
no ano de 2022 finalizaram com uma média de 280(duzentas e oitenta) toneladas/mês.  A Conselheira
Marília Gasperin, relatou os investimentos previstos para os próximos 10(dez) anos do contrato de
Concessão, informou que como o contrato foi firmado no ano de 2002 ele tinha uma vigência de
10(dez) anos podendo ser renovado por iguais períodos, por até 3(três) vezes. No ano de 2012 o
contrato foi renovado e no ano de 2021 quando deram entrada com a solicitação de renovação, foram
cerca de 1(um) ano de negociações para chegar em uma proposta equilibrada para ambas as partes que
atendesse as demandas do Município para os próximos 10(dez) anos. As premissas para a renovação
do contrato são as seguintes: Serviço sustentável, zerando os subsídios (em cumprimento ao novo
marco de saneamento); Modicidade tarifária; Modernização dos serviços, com implantação de
tecnologias alternativas de tratamento, e os investimentos somam um total de R$180 milhões que
serão utilizados no decorrer dos 10(dez) anos, menciona sobre a mecanização dos serviços de coleta
com os objetivos de mitigar o risco de proliferação vetores; diminuição do mau cheiro; evitar o
entupimento de esgotos causado pelo acúmulo de lixo; redução da poluição visual; incentivo a correta
segregação de resíduos, estimulando a coleta seletiva e evitando o envio de recicláveis ao aterro
sanitário, com o plano de ação: Projeto piloto: Instalação de 150 contentores na região central. Foi
implantado pontos de entrega voluntária de recicláveis os mini ecopontos nas escolas públicas
municipais e 06(seis) unidades em pontos estratégicos na cidade, com o objetivo de oportunizar o
descarte correto dos materiais recicláveis, despertando a consciência ambiental e com a ação de
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ampliação das áreas de depósito de resíduos no aterro sanitário municipal se tem o objetivo de
aumentar a vida útil do complexo, na área 2(dois) de até 3(três) anos de vida útil e na área 3(três) até
8(oito) anos de vida útil. A Unidade de Recuperação Energética – URE possui o objetivo de reduzir o
volume de RSU depositados no aterro sanitário por meio de processamento dos resíduos e geração de
energia,  com tecnologia nacional, com produção de CBSI e processamento: 110 ton/dia, geração de
energia: 3,25 MWh, consumo aterro: 64 MWh. A Conselheira Marília Gasperin menciona os
Ecoparques Bororós que possuem o objetivo de transformar o aterro sanitário em um complexo
multifuncional, concebido para realizar serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, gestão
ambiental, tecnologia, cultura, turismo e educação ambiental, a impermeabilização superior das áreas
encerradas tem como objetivo a redução da geração de líquidos percolados, a fim de viabilizar a
perenidade da operação do aterro sanitário no local atual sem a necessidade constante de ampliação do
sistema de tratamento de efluente, em mais de 170 mil m² de área impermeabilizada, tendo
a estimativa de redução de 40% (área 1) e 25% do total. O Projeto piloto de compostagem é voltado
aos programas de educação ambiental, a compostagem visa incentivar a consciência ambiental dos
cidadãos às práticas de compostagem, com atendimento de até 50(cinquenta) instituições públicas e o
projeto abrange até 10(dez) toneladas/mês. Finaliza que para os serviços de manejo seriam esses
investimentos e cenários para os próximos 10(dez) anos. Marília agradece pela atenção dos
Conselheiros e se coloca a disposição para dirimir qualquer dúvida. Pauta 4) Sugestão de Pauta e
Palavra Livre (ARIS) , a Conselheira Ana Luisa Rizzatti da Costa, da SAMA realiza a apresentação
dos estudos de Microbacias, informa que as reuniões são realizadas em caráter ordinário ou
extraordinárias em períodos quinzenais, sendo que os Conselheiros aderiram muito bem e estão
conseguindo entregar os estudos. Dentro do período de 13/04/2022 à 18/10/2022 foram realizados
diversos estudos de Microbacias. Os estudos foram divididos para não ficarem tão extensos, num total
de 216(duzentos e dezesseis). Foram aprovados por Decreto e homologados 21(vinte e um) estudos;
aprovados e aguardando Decreto temos 5(cinco) estudos que estão na Procuradoria Geral do
Município PGM, apenas aguardando despacho, pois existe um prazo burocrático a ser cumprido. Há
mais 5(cinco) estudos encaminhados ao Comdema e dentro da Câmara Técnica é realizada a análise
desses estudos com o prazo máximo de até 15(quinze) dias. Temos 146(cento e quarenta e seis)
Microbacias disponíveis e em estudo 49(quarenta e nove). É possível localizar essas informações no
site Diagnóstico Socioambiental, onde consta a tabela de Microbacias em Joinville. O Diretor Geral
da ARIS Agência Reguladora Municipal de Saneamento, Sr. Adir Faccio, propõe como sugestão de
pauta uma apresentação do Relatório de Atividades da ARIS sobre as atividades regulatórias do
saneamento básico em nosso Município, com vistas a um melhor desenvolvimento e crescimento.  A
Conselheira Ana Luisa Rizzatti da Costa, da SAMA afirma que nosso atual Plano de Saneamento é
bem modesto não trás um auxílio eficaz, porém a atualização é obrigatória e é necessário
vislumbrarmos um horizonte para conseguirmos um planejamento efetivo de nossas ações. Sem mais
manifestações, a Conselheira Ana Luisa Rizzatti da Costa, da SAMA agradece a presença de todos
declarando encerrada a reunião plenária às 15h30, sendo extraída a presente Ata, a qual foi lavrada
pela Secretaria do Conselho e assinada pelo Presidente do CMSB, Fábio João Jovita, após aprovação
dos demais Conselheiros.
 
 

 Fábio João Jovita
 Presidente do CMSB - Conselho Municipal de Saneamento Básico

 
 

 Danielle de Souza
 José Augusto de Souza Neto

 SAMA - Unidade de Apoio aos Conselhos
 

 
**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Unidade de Apoio aos Conselhos (SAMA.UAC)
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Joao Jovita, Secretário (a), em
16/02/2023, às 17:17, 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 0014743976 e o código CRC 865A2E9D.
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