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ATA Nº 036/2016, DE 04 DE JULHO DE 2016 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 4 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

BLUMENAU/SC. 6 

 7 

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.017, página 583, de 16.06.2016, às 14 9 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no auditório da Associação dos Municípios do 10 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. 11 

A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: senhor Anísio Fantini, 12 

senhora Valdete Korz Marques, senhor Heverson Thrun, senhor Richard Buchinski, senhora Sandra 13 

A. A. de Oliveira, senhor José Carlos Spengler, senhor Guilherme Schmidt Pimentel, senhor 14 

Gustavo Dunchatt Zetterman, e senhor Ricardo Alexandre da Silva; e dos Conselheiros Suplentes: 15 

senhora Lucia R. V. Zermiani, e senhor José Vilson Brassiani; do senhor Luciano Gabriel Henning – 16 

Assessor Jurídico da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo Técnico da 17 

AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, senhor Vitor Zanella 18 

Junior – Ouvidor da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhora Maria de 19 

Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora 20 

Administrativa da AGIR, senhor Ademir Manoel Gonçalves – Economista da AGIR, e senhora 21 

Giovana Peron – Estagiária da AGIR. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação 22 

da AGIR foram iniciados pelo Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo Alexandre da 23 

Silva, que cumprimentou a todos os presentes, e com a concordância de todos nomeou a senhora 24 

Giovana Peron para secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 25 

1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos 26 

Administrativos e Técnicos; 4 – Proposta de Resolução Normativa de Reajustes e Revisões 27 

Tarifárias; 5 – Proposta de Resolução Normativa de Indicadores; 6 – Assuntos Gerais. Referente à 28 

leitura e aprovação da ata da reunião anterior (item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da 29 

ata por e-mail aos conselheiros no dia vinte e quatro (24) de junho do corrente ano, e em razão de 30 

não ter havido manifestações acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Passando ao 31 

item 2 – Relatório Ouvidoria, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Vitor 32 

Zanella Junior, Ouvidor da AGIR, que apresentou os procedimentos da ouvidoria dos meses de maio 33 

e junho, iniciando pelo Procedimento nº 010/2016 [Notificação de débitos e aviso de corte da 34 

Fundação Hospitalar de Blumenau (Hospital Santo Antônio)], informando que foram realizadas 35 

duas audiências de conciliação entre representantes do Hospital Santo Antônio, da AGIR, da 36 

Odebrecht Ambiental e do SAMAE Blumenau, as quais resultaram em acordos de quitação e 37 

parcelamento de débitos de tarifas de água e esgoto. Passando ao Procedimento nº 011/2016 38 

(Comunicação de Débitos do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina perante o SAMAE 39 

Blumenau), o senhor Vitor Zanella Junior informou que será realizada uma audiência conciliatória 40 

no dia quinze (15) de julho do corrente ano. Tratando do Procedimento nº 012/2016 (Adequações 41 

Manual de Ligação Padrão SAMAE Blumenau), o Ouvidor da AGIR informou que foi solicitado ao 42 

SAMAE alterações na redação do manual, já que poderiam causar algum equívoco por parte dos 43 

usuários, e tais alterações já foram realizadas. O senhor Vitor Zanella Junior também informou 44 

acerca de uma reclamação de cobrança indevida da tarifa de esgoto, e após verificação in loco, 45 

comprovou-se o erro e a cobrança de tarifa de esgoto será excluída, sendo restituídos os valores 46 

pagos até o momento por meio de crédito nas faturas subsequentes. O senhor Vitor Zanella Junior 47 

comentou ainda acerca do projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!”, que esteve no município de Timbó 48 

no dia dez (10) de maio, no município de Indaial no dia nove (09) de junho, e no município de 49 

Blumenau no dia trinta (30) de junho, e informou que haverá novas visitas do projeto em todos os 50 

http://www.agir.sc.gov.br/
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municípios consorciados à AGIR. O Ouvidor da AGIR ainda informou que, em virtude de suas ações, 51 

o projeto  “A AGIR Quer Ouvir Você” recebeu um selo de reconhecimento de “Boa prática” no Prêmio 52 

de Boas Práticas em Gestão Pública UDESC/ESAG. O senhor Vitor Zanella Junior comentou também 53 

acerca da participação desta agência na 46ª Assembleia Nacional da ASSEMAE, que ocorreu entre os 54 

dias dezesseis (16) e dezenove (19) de maio do corrente ano em Jaraguá do Sul/SC, onde a AGIR contou 55 

com um estande em parceria com a ARIS e com a ARES-PCJ, e ainda foram apresentados os seguintes 56 

trabalhos: “Visão sobre a atuação de uma agência reguladora nos planos municipais de saneamento”, 57 

cuja autoria é dos senhores Caio Barbosa de Carulice, Ricardo Hübner, e da senhora Vanessa Fernanda 58 

Schmitt; “Ouvidorias públicas municipais: instrumento de participação popular da gestão dos serviços de 59 

saneamento”, cuja autoria é do senhor Vitor Zanella Junior e da senhora Vanessa Fernanda Schmitt; e os 60 

pôsteres “Análise de custos em resíduos sólidos: a realidade e as perspectivas de gestão pelos municípios 61 

do Médio Vale do Itajaí”, cuja autoria é do senhor André Domingos Goetzinger, e das senhoras Vanessa 62 

Fernanda Schmitt e Ana Cláudia Hafemann; e “Agências reguladoras e sua legitimidade para firmar 63 

termos de ajustamento de conduta na área do saneamento básico”, cuja autoria é do senhor Luciano 64 

Gabriel Henning, e das senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e Ana Claudia Hafemann. O Ouvidor da 65 

AGIR também comentou acerca do “Programa Rio Limpo”, que já realizou mais de cinco mil 66 

(5.000) inspeções nas residências onde há rede de esgoto disponível para verificar se as ligações 67 

estão feitas corretamente, e o senhor Guilherme Schmidt Pimentel comentou acerca da situação de 68 

regularidade ou irregularidade das residências vistoriadas. A senhora Lúcia V. R. Zermiani ainda 69 

salientou o interesse dos usuários em regularizar as ligações de esgoto. Em sequência, o senhor 70 

Ricardo Alexandre da Silva deu continuidade a reunião, passando a palavra a senhora Ana Claudia 71 

Hafemann, que apresentou os Procedimento Administrativos abertos no período entre os dias vinte e 72 

seis (26) de abril e quatro (04) de julho. Tratando do Procedimento nº 008/2016 (Apreciação do 73 

pedido de reajuste tarifário referente aos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento 74 

de esgotos sanitários encaminhado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, 75 

em razão do contrato de concessão/gestão compartilhada para prestação destes serviços públicos nos 76 

municípios Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Doutor Pedrinho, Guabiruba, Indaial, Rio 77 

dos Cedros e Rodeio), a senhora Ana Claudia Hafemann informou que tal apreciação está sendo 78 

realizada conjuntamente com a ARIS e com a ARESC, e que ainda está em fase de análise. Já no 79 

Procedimento n° 009/2016 (Acompanhamento e averiguação de possíveis irregularidades em 80 

relação ao sistema de esgotamento sanitário implantado à Rua Itajubá, bairro Vorstadt, no município 81 

de Blumenau/SC), a Agente Administrativa da AGIR informou que o caso também está em análise. 82 

Dando seguimento, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Caio Barbosa 83 

de Carulice para apresentar os Procedimentos Técnicos do mês de março. Como não houve abertura 84 

de novos procedimentos, o Agente Administrativo Técnico da AGIR apresentou o total de 85 

procedimentos técnicos em trâmite no momento, e também a fiscalização realizada em campo 86 

referente ao Procedimento Técnico nº 001/2015 (Contaminação Rio Garcia ETA III SAMAE 87 

Blumenau), cuja gerou o Parecer Técnico nº 084/2016, e ainda oportunizou a realização de uma 88 

reunião entre representantes do SAMAE, da AGIR e do Ministério Público do Estado para discutir a 89 

assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para adequação do sistema de limpeza 90 

da ETA III. O senhor Caio Barbosa de Carulice ainda informou acerca dos Termos de Notificação 91 

emitidos devido ao descumprimento de melhorias evidenciadas nos Relatórios de Fiscalização dos 92 

Sistemas de Abastecimento de Água – SAA dos municípios consorciados à AGIR. O senhor 93 

Luciano Gabriel Henning, Assessor Jurídico da AGIR, informou que não havendo resposta aos 94 

referidos Termos, serão enviados Autos de Infração para posterior aplicação de multa, inclusive 95 

cabendo ao Comitê de Regulação o julgamento de tais casos. Passando ao item 4 (Proposta de 96 

Resolução Normativa de Reajustes e Revisões Tarifárias), o senhor Ricardo Alexandre da Silva 97 

passou a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, que informou que a referida Proposta foi 98 

encaminhada a todos os Conselheiros via e-mail no dia vinte e dois (22) de junho do corrente ano, 99 

possibilitando manifestações para alterações. Como não houve manifestações, a Diretora 100 

Administrativa da AGIR solicitou a aprovação da Minuta das Resoluções para Reajustes e Revisões 101 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Tarifárias, sendo a mesma aprovada por unanimidade. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt 102 

informou ainda que tais Propostas serão enviadas para consulta pública e posteriormente para 103 

audiência pública, e ainda complementou que tais Resoluções, quando aprovadas, serão utilizadas 104 

apenas para os SAMAE’s e os próprios municípios consorciados à AGIR, visto que para a CASAN 105 

há um regramento diferente, e que suas Resoluções estão sendo elaboradas pela empresa Deloitte, e 106 

estão em discussão entre a AGIR, a ARIS e a ARESC, visto que estas são as três agências que a 107 

regulam. Passando ao item 5 (Proposta de Resolução Normativa de Indicadores), a senhora Vanessa 108 

Fernanda Schmitt manteve-se com a palavra, informando que o texto está sendo revisado e será 109 

apresentado na próxima reunião, e que a partir de sua aprovação e aplicação, serão oferecidas 110 

capacitações acerca destes Indicadores aos prestadores de serviço dos municípios consorciados à 111 

AGIR. Prosseguindo ao item 6 – Assuntos Gerais, o senhor Ricardo Alexandre da Silva cedeu a 112 

palavra aos demais, onde a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa da AGIR, 113 

informou acerca das capacitações que serão oferecidas pela AGIR neste ano, e ainda comentou 114 

acerca da Resolução Normativa da Ouvidoria, que está sendo reanalisada com base em material 115 

recebido pela ARSESP. O senhor André Domingos Goetzinger, Agente Administrativo da AGIR, 116 

informou ainda acerca do levantamento dos dados de custos dos resíduos sólidos que está sendo 117 

realizado nos municípios consorciados à AGIR, e comentou acerca de sua participação no I 118 

Seminário de Custos na Administração Pública Municipal a ser realizado na AMMVI (Associação 119 

dos Municípios do Médio Vale do Itajaí) no dia vinte e dois (22) de julho, onde apresentará o 120 

trabalho “Custo e a Precificação das Tarifas e Taxas”. Tomando a palavra, o senhor Ricardo 121 

Alexandre da Silva informou que a próxima reunião ficará previamente agendada para o dia vinte e 122 

cinco (25) de julho do corrente ano. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de 123 

Regulação deu por encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária, determinando que eu, 124 

Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Comitê 125 

de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 126 

 127 

 128 

 129 

___________________________________              ___________________________________ 130 

                           Ricardo Alexandre da Silva                                               Giovana Peron 131 

                    Presidente do Comitê de Regulação                   Estagiária da AGIR e Secretária “ad hoc” 132 
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