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ATA Nº 043/2017, DE 27 DE MARÇO DE 2017 DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO
MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM
BLUMENAU/SC.
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a convocação
publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.208, página 753, de 10.03.2017, às 14
horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no Auditório menor da Associação dos
Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em
número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: senhor Anísio
Fantini, senhor Richard Buchinski, senhora Adriane Grätsch Thiem, senhora Sandra A. A. de
Oliveira, senhor José Carlos Spengler, senhor José Vilson Brassiani, e senhor Ricardo Alexandre da
Silva; e dos Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, senhor Artur Uliano, e senhora
Janaina Silva Cunha; do senhor Felipe Bittencourt – Voluntário do Observatório Social de
Blumenau, senhora Giovana Peron – Estagiária da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice –
Agente Administrativo Técnico da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativa
da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, senhor Luciano Gabriel Henning –
Assessor Jurídico da AGIR, e senhora Maria de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR. Os
trabalhos desta Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pelo
Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo Alexandre da Silva, que cumprimentou a todos
os presentes, e designou a senhora Giovana Peron para secretariar os trabalhos. Em seguida,
apresentou a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório
Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – Consulta Pública para
Resoluções Normativas; 5 – Assuntos Gerais. Referente à leitura e aprovação da ata da reunião
anterior (item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da ata por e-mail aos Conselheiros no
dia dezessete (17) de março do corrente ano, e em razão de não ter havido manifestações acerca do
relatado, considerou-se a mesma aprovada. O senhor Ricardo Alexandre da Silva aproveitou o
ensejo para comentar acerca do pedido da Conselheira Lucia R. V. Zermiani, que solicitou que as
atas das reuniões do Comitê de Regulação sejam encaminhadas com maior antecedência, e ficou
acordado que as atas serão sempre enviadas o quanto antes possível. Na sequência, referente ao item
2 da pauta (Relatório Ouvidoria), o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR informou que, por
motivos de saúde, o senhor Vitor Zanella Junior, Ouvidor da AGIR, estava ausente, e portanto o
Relatório da Ouvidoria será apresentado na próxima reunião do Comitê. Dando seguimento aos
trabalhos, o senhor Ricardo Alexandre da Silva prosseguiu ao item 3 (Relatórios Procedimentos
Administrativos e Técnicos), passando a palavra à senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou
os Procedimentos Administrativos abertos entre os dias vinte e um (21) de fevereiro de 2016 e vinte
e sete (27) de março de 2017, iniciando pelo Procedimento nº 022/2017 (Reajuste tarifário dos
serviços públicos de esgotamento sanitário prestados pela Concessionária Odebrecht Ambiental –
Blumenau S.A. no município de Blumenau/SC.), informando que foi concedido o reajuste de 4,86%
conforme o índice acumulado do INPC entre os meses de março de 2016 e fevereiro de 2017. Em
seguida, abordou o Procedimento nº 023/2017 (Apreciação do pedido de implantação de Tarifa
Esgoto Hospital Filantrópico), cujo pedido foi feito pelo Hospital Santo Antônio de Blumenau, e
está sob análise. Passando ao Procedimento nº 024/2017 (Apreciação do pedido de reajuste de
transporte coletivo urbano no Município de Rio dos Cedros), a senhora Ana Claudia Hafemann
comentou que a AGIR está analisando as planilhas fornecidas e também as formas de reajuste.
Dando seguimento, a respeito do Procedimento nº 025/2017 [Reajuste da tarifa de água e serviços
prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar (SAMAE)], informou que
está sob análise. Pertinente ao Procedimento nº 026/2017 [Reajuste da tarifa de água e serviços
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prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (SAMAE)], informou
que este também encontra-se sob análise. Tratando do Procedimento nº 027/2017
(Acompanhamento do contrato de programa entre o Município de Indaial e CASAN), informou que
foram emitidas notificações para a CASAN por não remeter cópia do contrato, e por não pactuar
com os demais contratos dos municípios atendidos pela Companhia e regulados pela AGIR. Dando
seguimento aos trabalhos, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao
senhor Caio Barbosa de Carulice, para tratar dos Procedimentos Técnicos. Referente ao
Procedimento nº 20/2017 (Solicitação da Câmara de Vereadores de Doutor Pedrinho), informou que
foi realizada fiscalização com representantes da Câmara Municipal, da CASAN e da Vigilância
Sanitária, para averiguar as reclamações feitas pela Câmara de Vereadores de Doutor Pedrinho por
meio do ofício PL nº 2017-011, onde foi comentado acerca da turbidez da água fornecida pela
CASAN nos bairros Capivari e Salto Donner, e também das interrupções no abastecimento. Citou
ainda a participação do senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, em sessão ordinária da
Câmara Municipal para explanar as atividades da Agência. Em seguida, comentou acerca do
Procedimento nº 021/2017 (Solicitação da Prefeitura de Doutor Pedrinho), citando o Ofício GP –
124/2017, em que foi solicitado verificação por parte da AGIR às obras do sistema de esgotamento
sanitário no Município de Doutor Pedrinho. Foi realizada fiscalização in loco, e será emitido Parecer
acerca das constatações feitas. Na sequência, passou a palavra ao senhor Ricardo Hübner, que
comentou sobre sua participação no primeiro encontro do Projeto de Eficiência Energética no
Abastecimento de Água - ProEESA, realizado em Piracicaba/SP, informando que o projeto é uma
parceria entre a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades do Brasil
e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, que
visa a eficiência energética e o controle de perdas de água, e que a primeira fase está ocorrendo na
região regulada pela Agência de Regulação dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ). Comentou ainda que o foco é aprender a metodologia
para posteriormente repassá-la aos prestadores da região regulada pela AGIR, e que pretende-se
fazer um modelo piloto no Município de Pomerode. Em seguida, tomando a palavra, o Conselheiro
José Vilson Brassiani comentou acerca do caso de Doutor Pedrinho, que em relação à falta de água,
havia um vazamento de água próximo a BR que dá acesso ao Município, e este foi consertado.
Referente à turbidez, explicou que o tratamento de água é realizado com filtro lento, e quando há
muita chuva, acaba ocorrendo este problema. Comentou ainda acerca de reunião realizada na
Câmara Municipal para alterar o local de captação da água no rio Capivari, mas alguns moradores se
opuseram e a mudança não foi feita. Na sequência, para tratar do quarto item da pauta (Consulta
Pública para Resoluções normativas, o senhor Ricardo Alexandre da Silva, Presidente do Comitê de
Regulação da AGIR, passou a palavra à senhora Maria de Fátima Martins, Assessora Jurídica da
AGIR, que informou que, devido alterações nos indicadores, as Resoluções Normativas nº 006/2016
(Procedimentos para coleta, sistematização de dados e cálculo de indicadores, para avaliação da
evolução de desempenho da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário dos municípios reguladores pela AGIR), nº 007/2016 (Procedimento e
metodologia de cálculo de reajuste das tarifas e preços públicos a serem observados pelos
prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, dos
municípios consorciados à AGIR, quando do reajuste das tarifas e preços públicos de água e
esgoto), e nº 008/2016 (Procedimentos e metodologia de revisão tarifária a serem observados pelos
prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, dos
municípios consorciados à AGIR, quando da revisão das tarifas de água e esgoto) voltarão para
Consulta Pública após serem remetidas novamente por e-mail aos Conselheiros, afim de não restar
dúvidas sobre maiores alterações, e a Resolução nº 009/2016 (Relatório trimestral do atendimento
das Ouvidorias e SAC dos prestadores de serviços de saneamento básico) seguirá para publicação
final. Dando sequência aos trabalhos, no item 5 da pauta (Assuntos Gerais), o Presidente do
Comitê de Regulação da AGIR passou novamente a palavra à senhora Maria de Fátima Martins,
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Assessora Jurídica da AGIR, que relembrou acerca do caso no Procedimento de Ouvidoria nº
025/2016, em que houve erro na emissão das faturas pela empresa responsável, e foi solicitado
pelo SAMAE parecer da AGIR para verificar se seria possível efetuar a cobrança da diferença
do valor na fatura subsequente. Após parecer negativo da Agência, a empresa Atlantis,
responsável pela emissão das faturas, entrou com recurso ao Comitê de Regulação da AGIR, e o
Conselheiro Anísio Fantini foi sorteado na reunião do dia sete (07) de novembro de 2016 como
relator do caso para dar seu parecer. Tomando a palavra, o senhor Anísio Fantini apresentou seu
relatório aos presentes, e por fim deu seu voto indeferindo o pleito da empresa Atlantis, visto
que esta questão é abordada no contrato, que não permite que valores oriundos de erros sejam
repassados aos usuários. O Presidente do Comitê de Regulação abriu a palavra para
manifestações, e a Conselheira Sandra A. A. de Oliveira comentou que o valor já foi cobrado da
empresa preventivamente, e questionou qual seria o procedimento em caso de não haver
empresa contratada para este serviço e o erro ter sido do próprio SAMAE, ao qual o senhor
Heinrich Luiz Pasold informou que neste caso, deveria ser aberto Procedimento Administrativo
ou Disciplinar. Houve ainda uma breve discussão entre os presentes sobre o caso, e
posteriormente, colocado em votação, o voto do relator foi aprovado por unanimidade. Dando
sequência aos trabalhos, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra à senhora Ana
Claudia Hafemann, que apresentou uma prévia do Relatório Anual da AGIR de 2016,
demonstrando dados como perfil da Agência, estrutura organizacional, prestadores de serviço
nos municípios consorciados, prestação de contas e projeção orçamentária para 2017, ações
institucionais realizadas, contribuições no setor de Ouvidoria, e os projetos como “A AGIR quer
ouvir você!” e “Programa Rio Limpo”. Tomando a palavra, o senhor Heinrich Luiz Pasold fez
breves comentários acerca do “Programa Rio Limpo”, informando que está sendo finalizado
relatório pela Odebrecht Ambiental. Em seguida, o Presidente do Comitê de Regulação da
AGIR apresentou o pedido feito pela Conselheira Janaina Silva Cunha, para que houvesse sua
substituição como membro do Comitê de Regulação pelo senhor Felipe Bittencourt, que
também atua no Observatório Social de Blumenau. Em seguida, foi apresentado o currículo do
senhor Felipe Bittencourt, e este também fez uso da palavra, colocando-se à disposição para
maiores esclarecimentos. Após votação, ficou aprovada a substituição da Conselheira Janaina
Silva Cunha, ficando então como 3º Suplente dos membros indicados pela AGIR, o senhor
Felipe Bittencourt. Dando prosseguimento à reunião, o senhor Ricardo Alexandre da Silva abriu
a palavra aos demais Conselheiros, e a senhora Janaina Silva Cunha questionou acerca da
solicitação da Tarifa de Esgoto Hospital Filantrópico feita pelo Hospital Santo Antônio, e a
Conselheira Sandra A. A. de Oliveira informou que eles já possuem uma tarifa diferenciada para a
cobrança de água, mas como no caso de esgotamento sanitário há um Contrato de Concessão,
qualquer benefício impacta financeiramente o contrato. Comentou-se ainda sobre as dívidas que
foram perdoadas e os casos de clínicas particulares que utilizam a estrutura do hospital, onde a
senhora Lucia R. V. Zermiani informou que foram feitas ligações independentes e são emitidas
faturas separadas. Houve ainda uma discussão entre os presentes acerca da pauta tratada em reunião
do Sindicato da Indústria de Construção Civil de Blumenau – SINDUSCON, que solicita alteração
na cobrança da tarifa de esgoto em obras da construção civil, que não deveria ser baseada no
consumo de água, e que o SENAI fará um estudo de caso sobre este tema. O Conselheiro Artur
Uliano ainda comentou os casos de hotéis e condomínios que utilizam água de poço, pois não há
controle da qualidade da água, e cabe à Vigilância Sanitária fiscalizar estes casos. O senhor Heinrich
Luiz Pasold também comentou acerca da votação ocorrida na Assembleia Geral da AGIR do dia
nove (09) de março do corrente ano, que reduziu em 50% no valor da Taxa de Regulação de
Drenagem Pluvial Urbana, e ainda concedeu abatimento dos juros da referida Taxa de Drenagem Pluvial
Urbana e também do Rateio para o Transporte Público, até dez (10) de maio de 2017. Comentou ainda
acerca do projeto do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, para ampliação da
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sede e da área de coleta de resíduos sólidos, com aplicação também da coleta seletiva, e citou também a
fase de renovação do contrato com a empresa Recicle Catarinense de Resíduos no município de
Guabiruba. A Conselheira Sandra A. A de Oliveira também comentou sobre o caso do SAMAE de
Blumenau, que houve substituição da empresa que presta este serviço no município, e que o novo
contrato atingirá 100% da cidade com coleta seletiva e convencional. Tomando a palavra novamente, o
senhor Heinrich Luiz Pasold informou acerca do andamento do Protocolo de Intenções da AGIR nas
Câmaras de Vereadores dos municípios consorciados à Agência, que já tem aprovação em sete (07)
Câmaras Municipais. Por fim, o senhor Ricardo Alexandre da Silva informou que a próxima
reunião do Comitê de Regulação será no dia vinte e quatro (24) de abril. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação, deu por encerrados os trabalhos desta reunião
ordinária, determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que,
depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários.

___________________________________
Ricardo Alexandre da Silva
Presidente do Comitê de Regulação

___________________________________
Giovana Peron
Estagiária da AGIR e Secretária “ad hoc”
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