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01ª Reunião do CONSAB 

 

Ata da reunião do CONSAB, Conselho Municipal de Saneamento Básico, aos seis dias de janeiro 

de dois mil e vinte um, as 09:00hs deu-se início a reunião na Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Serviços Urbanos localizada Avenida Moacir de Matos, seiscentos e sessenta e seis - 

Centro, Caratinga – MG.  Estando presente o Secretario Municipal de Meio Ambiente e Serviços 

Urbanos, Jaider Pascoaline Gosmes; Aline Oliveira Angelo suplente do secretario municipal; 

Artur Afonso Santana, representante da Secretaria Municipal de Saúde; Jean Rodrigues Batista 

Lopes, representante da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico; Marcelo 

Rodrigues da Costa, representante da COPASA, Companhia de Saneamento de Minas Gerais; 

Ednilson  Soares, representante da ACIC,  Associação Comercial e Industrial de Caratinga; 

Rodrigo Batalha Carvalho, represente de organização não governamental; Marcello Basto Silva, 

representante da CDL, Câmera de dirigentes lojistas. O secretário de meio ambiente, Jaider 

Pascoaline, verificou que havia número suficiente de conselheiros presentes e iniciando a 

reunião. Aline disponibilizou aos conselheiros presentes os documentos: Lei n° 3761/2019 no 

qual no dia 9 de dezembro de 2019 foi criando o Conselho Municipal de saneamento Básico, 

CONSAB; Lista com todos os conselheiros incluindo titulares e suplentes; o ofício da ARSAE, 

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas 

Gerais no qual informa que o município de Caratinga começaria a receber o repasse tarifário de 

até 4% referente ao fundo municipal de saneamento básico (FMSBs) a partir do dia 21  de 

dezembro 2020 o que corresponde a uma estimativa de R$938.498,00 anual. Jaider explicou que 

com o recurso recebido da ARSAE o conselho tem que analisar os projetos de acordo com o 

Plano Municipal de Saneamento Básico. Ednilson pergunta se é o mesmo conselho do CODEMA 

e Rodrigo explica que este tem como obrigatoriedade dentro do Plano Municipal de Saneamento 

para poder gerir os recursos. Jaider explica que para criar a conta para receber o fundo foi 

usado o CNPJ da Prefeitura, assim como é usado no Conselho Municipal de Defesa e 

Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, e que no site da ARSAE não estava descrito que teria 

que ser um CNPJ específico para a conta do fundo, e com isto não foi possível o deposito do 

dinheiro no mês de dezembro, e que será necessário a criação do CNPJ próprio. Aline explicou 

que o deposito é realizado todo dia 20 e que será feito os retroativos assim que regularizada a 

conta. Jaider perguntou se algum dos conselheiros presentes queria se candidatar como 

presidente do conselho e também se colocou à disposição para o cargo. Nenhum conselheiro quis 



se candidatar e então foi eleito como presidente do Conselho por unanimidade por todos 

presentes.  Foi verificado que não seria necessário a eleição para vice presidente nem para 

secretário. Marcelo Batista pergunta se estes recursos são feitos por licitação, como que vai ser o 

tramite pra usar o dinheiro do recurso. Jaider explica que será apresentado o projeto para o 

conselho, sendo aprovando o mesmo é encaminhado para a prefeitura para fazer o processo 

licitatório. Depois o conselho pode fiscalizar a obra. Marcelo questiona se o montante incluindo é 

só do município ou também inclui os distritos, porque a COPASA tem contas por distritos 

separados. Jaider explica que é um montante da arrecadação que a COPASA tem dentro do 

município e Rodrigo esclarece que o Plano Municipal de saneamento inclui tudo, até zona rural. 

Jaider comunica que o objetivo da reunião é para basicamente eleger o presidente e prosseguir 

com encaminhamento da solicitação do CNPJ. Jean informa que não precisa publicar o decreto 

com a nomeação do presidente, porque ele é eleito pelos conselheiros.  Havendo a necessidade da 

publicação apenas dos conselheiros no qual já ocorreu, Portaria n°003/2020. Jaider solicita que 

Aline encaminha a lei de criação assim como a portaria citada por e-mail aos conselheiros e a 

previsão de orçamento. E que a mesma faça a ata da reunião. Jaider encerra a reunião dizendo 

que o próximo passo é dar entrada na solicitação do novo CNPJ. Diz também que está aberto a 

apresentação de projetos, acreditando-se que a partir do meio do ano pra frente vai ter um 

recurso em caixa significativo pra trabalhar com projetos apresentados. Ficou definido que as 

reuniões serão trimestrais ou sempre que tiver alguma demanda.  Eu Aline Oliveira Angelo, 

suplente do Jaider Pascoaline Gomes, secretário da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços 

Urbanos e eleito presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico, lavrei a presente ata 

que após lida e aprovada foi assinada por mim, pelo presidente e os demais conselheiros, assinarão 

no livro de presença. 
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