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ATA Nº 037/2016, DE 25 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 vinte e cinco 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 2.034, página 685, de 08.07.2016, às 14 9 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reuniões da Associação dos 10 

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

número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: senhor Anísio 12 

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

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

senhor Ricardo Alexandre da Silva; e dos Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, e 15 

senhor José Vilson Brassiani; do senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, 16 

senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo Técnico da AGIR, senhora Ana Claudia 17 

Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR, 18 

senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhora Maria de Fátima Martins – 19 

Assessora Jurídica da AGIR, senhor Ademir Manoel Gonçalves – Economista da AGIR, senhor 20 

André Domingos Goetzinger – Agente Administrativo da AGIR, senhora Giovana Peron – 21 

Estagiária da AGIR, e senhora Ana Luisa Reinke – Administradora Contratual da Odebrecht 22 

Ambiental. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados 23 

pelo Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo Alexandre da Silva, que cumprimentou a 24 

todos os presentes, e com a concordância de todos nomeou a senhora Giovana Peron para secretariar 25 

os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata 26 

Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – 27 

Expedição de Termos de Notificação; 5 – Proposta de Resolução Normativa para a Ouvidoria; 6 – 28 

Proposta de Resolução Normativa de Indicadores; 7 – Assuntos Gerais. Referente à leitura e 29 

aprovação da ata da reunião anterior (item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da ata por 30 

e-mail aos conselheiros no dia oito (08) de julho do corrente ano, e em razão de não ter havido 31 

manifestações acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Passando ao item 2 – Relatório 32 

Ouvidoria, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, 33 

Ouvidor da AGIR, que apresentou os procedimentos da ouvidoria do mês de julho, iniciando pelo 34 

Procedimento nº 011/2016 (Comunicação de Débitos do Fundo Penitenciário do Estado de Santa 35 

Catarina perante o SAMAE Blumenau), informando que foi realizada uma audiência conciliatória 36 

entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e o SAMAE de Blumenau no dia quinze (15) de 37 

julho do corrente ano. Visto que não houve acordo, a AGIR encerrará as tentativas de conciliação e 38 

oportunizará ao SAMAE que prossiga com as medidas legais cabíveis para cobrança dos débitos do 39 

Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina. Em seguida, passou ao Procedimento nº 013/2016 40 

(Adequações Call Center 115 – Blumenau), onde o senhor Vitor Zanella Junior comentou acerca de 41 

uma reclamação de extravasamento de esgoto recebida pela AGIR, que segundo a usuária 42 

reclamante já havia sido informada anteriormente em contato com o SAMAE. A problemática de 43 

extravasamento foi solucionada após pedido da Agência, porém não houve registro de contato da 44 

usuária tanto no SAMAE quanto na Concessionária Odebrecht. Visto isso, a Ouvidoria da AGIR 45 

elencou algumas melhorias a serem feitas no Call Center 115 do SAMAE de Blumenau, como 46 

disponibilização de número de protocolo e de registros das solicitações. Tratando do Procedimento 47 

nº 014/2016 (Reclamação Coleta Seletiva CDC nº 1020249 – SAMAE Blumenau), o Ouvidor da 48 

AGIR informou acerca da reclamação de falta de coleta seletiva na Rua Visconde de Ouro Preto, no 49 

bairro Vila Nova, e tal reclamação foi encaminhada ao SAMAE para manifestação. Na sequência, 50 

http://www.agir.sc.gov.br/
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tratando do Procedimento nº 015/2016 (Pedido de informação – Solicitante Sra. Lia Tatiana), o 51 

senhor Vitor Zanella Junior comentou acerca da solicitação de informações feita pela usuária sobre 52 

as Resoluções Normativas da AGIR, e da existência de Procedimento Punitivo instaurado em face 53 

da Concessionária Odebrecht Ambiental. O senhor Vitor Zanella Junior informou ainda que o 54 

projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!” estará visitando os municípios de Ascurra e Apiúna no dia 55 

vinte e seis (26) de julho do corrente ano, e também que a AGIR agora possui uma conta na rede 56 

social Instagram, visando facilitar o contato com os usuários e permitir o acesso às notícias da 57 

Agência de uma maneira mais prática e rápida. Em sequência, o senhor Ricardo Alexandre da Silva 58 

deu continuidade a reunião, passando a palavra a senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou o 59 

Procedimento Administrativo aberto no período entre os dias cinco (5) e vinte e cinco (25) do mês 60 

de julho do corrente ano, qual seja o nº 010/2016 (Requisição de informações sobre que outras 61 

cidade, além de Brusque, também contam com o sistema individual de esgotamento sanitário, e qual 62 

seria a alternativa mais eficiente e moderna para o tratamento dos dejetos), informando que este 63 

encontra-se em fase de análise. Dando seguimento, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a 64 

palavra ao senhor Caio Barbosa de Carulice para apresentação dos Procedimentos Técnicos. Como 65 

não houve abertura de novos procedimentos, o Agente Administrativo Técnico da AGIR comentou 66 

acerca dos Termos de Notificação emitidos pela AGIR, informando que alguns já foram 67 

respondidos, outros tiveram o prazo prorrogado, e ainda que haverá uma reunião com representantes 68 

da CASAN para tratar dos termos ainda pendentes de resposta. O senhor Caio Barbosa de Carulice 69 

comentou ainda acerca da obtenção de um Datalogger de pressão e pulso, aparelho utilizado para 70 

medir a pressão nas redes de água, e ainda informou que tal aparelho já está sendo utilizado na casa 71 

de um morador que registrou reclamação no setor de Ouvidoria da Agência, referente a alta pressão 72 

da água na rede no município de Blumenau. Passando ao item 4 da pauta (Expedição de Termos de 73 

Notificação), o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao senhor Luciano 74 

Gabriel Henning, Assessor Jurídico da AGIR, que apresentou um relatório de todos os Termos de 75 

Notificação expedidos pela Agência, e ainda apresentou o Procedimento Punitivo nº 001/2016 (Não 76 

atendimento aos procedimentos e padrões de potabilidade – Município de Botuverá), explicando os 77 

trâmites realizados e a documentação presente em tal Procedimento. Em sequência, referente ao 78 

item 5 (Proposta de Resolução Normativa para a Ouvidoria), o senhor Ricardo Alexandre da Silva 79 

informou que ainda estão sendo realizados ajustes finais, e o documento será apresentado na 80 

próxima reunião. Passando ao item 6 (Proposta de Resolução Normativa de Indicadores), o 81 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra à senhora Maria de Fátima Martins, 82 

Assessora Jurídica da AGIR, que explanou acerca do estudo realizado pela equipe técnica da 83 

Agência envolvendo os dezenove (19) indicadores selecionados para a Resolução Normativa, e que 84 

tal estudo buscou facilitar o uso e entendimento de tais indicadores. Em seguida, a senhora Maria de 85 

Fátima Martins questionou se havia alguma manifestação acerca da Proposta de Resolução 86 

Normativa de Indicadores, que foi enviada a todos os conselheiros por e-mail no dia dezenove (19) 87 

de julho do corrente ano. Após breve discussão, ficou acordado que tal Proposta será enviada para 88 

Consulta Pública, e posteriormente será avaliada e comentada entre os Conselheiros com as 89 

sugestões recebidas. Prosseguindo ao item 6 – Assuntos Gerais, o senhor Ricardo Alexandre da 90 

Silva informou que no dia vinte e nove (29) de julho do corrente ano encerram-se os mandatos dos 91 

Conselheiros Titulares Valdete Korz Marques, Heverson Thrun e Gustavo Zettermann, e que até 92 

nova eleição, o mandato de tais Conselheiros será prorrogado por noventa (90) dias. Informou ainda 93 

que o Edital para Convocação de Conselheiros para o Comitê de Regulação da AGIR será aberto 94 

com três (3) vagas para Titulares, sendo uma (1) vaga indicada pela AGIR, uma (1) pelos usuários e 95 

uma (1) pelos prestadores; e ainda com três (3) vagas para suplentes indicados pela AGIR. Informou 96 

também que tal Edital será encaminhado a todos os Conselheiros via e-mail. O Presidente do Comitê 97 

de Regulação da AGIR ainda comunicou que a próxima reunião fica previamente agendada para o 98 

dia vinte e nove (29) de agosto do corrente ano. Em sequência, o senhor Ricardo Alexandre da Silva 99 

abriu a palavra aos demais presentes, e o senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, 100 

http://www.agir.sc.gov.br/
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informou a todos que o texto do Protocolo de Intenções alterado e revisado será enviado aos seis (6) 101 

prefeitos membros da Comissão Especial, e também às Câmaras Municipais dos quatorze (14) 102 

municípios consorciados à AGIR para votação. Comentou ainda acerca da criação de duas (2) 103 

câmaras no Comitê de Regulação, uma para tratar do saneamento e outra do transporte público. Em 104 

seguida, tomando a palavra, o senhor Ricardo Hübner, Diretor Técnico da AGIR, explanou acerca 105 

do funcionamento do aparelho Datalogger obtido pela Agência, e salientou ainda a importância e 106 

auxílio de tal aparelho no setor técnico da AGIR. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Ricardo 107 

Alexandre da Silva, Presidente do Comitê de Regulação, deu por encerrados os trabalhos desta 108 

reunião ordinária, determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata 109 

e que, depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos 110 

estatutários. 111 

 112 

 113 

 114 

 115 

___________________________________              ___________________________________ 116 

                Ricardo Alexandre da Silva                                               Giovana Peron 117 

         Presidente do Comitê de Regulação                   Estagiária da AGIR e Secretária “ad hoc” 118 
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