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ATA Nº 031/2015, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015 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 seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1841, página 612, de 05.10.2015, às 14 horas, 9 

reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reuniões 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 José Carlos Spengler, senhor Gustavo D. Zettermann,  13 

senhora Maria de Fátima Martins, e senhora Sandra A. A. Oliveira; e dos Conselheiros Suplentes: 14 

senhor Guilherme Schmidt Pimentel e senhor Jonas Luiz de Lima; do senhor Heinrich Luiz Pasold – 15 

Diretor Geral da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, senhora Ana Claudia 16 

Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente 17 

Administrativo Técnico da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR, senhora 18 

Giovana Peron – Estagiária da AGIR, senhor Luciano Gabriel Henning, senhora Karine Krüger, 19 

senhor José Vilson Brassiani, e senhora Lúcia Regina Vieira Zermiani. Os trabalhos da Reunião 20 

Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pela Presidente, a senhora Maria de 21 

Fátima Martins que cumprimentou a todos os presentes e, com a concordância de todos nomeou a 22 

senhora Giovana Peron para secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, 23 

qual seja: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório 24 

Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – Posse dos Conselheiros do Comitê de Regulação da 25 

AGIR; 5 – Assuntos gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior (item 26 

1), a Presidente do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins solicitou que a 27 

secretária, a senhora Giovana Peron, fizesse a leitura da ata e em razão de não ter havido 28 

manifestação acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Prosseguindo ao item 2 – 29 

Relatório Ouvidoria, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao senhor Vitor Zanella 30 

Junior, que apresentou a situação do Procedimento de Ouvidoria em andamento, nº 021/2015 31 

(Reclamação de usuário enviada pela CMB – Recálculo Fatura), informando sobre a necessidade de 32 

alteração do Decreto n° 10399/2014 para solução de divergências. Na sequência, informou sobre a 33 

enquete realizada no site da AGIR, a qual questionou os participantes sobre a disposição de 34 

pagamento de uma taxa mais cara baseada em uma maior qualidade dos serviços de água e esgoto 35 

prestados, onde a maioria dos votantes mostraram-se dispostos. Igualmente apresentou a próxima 36 

enquete que já está disponível no site, que questiona sobre o aviso prévio de interrupções de 37 

abastecimento de água, e ainda comentou a pertinência da questão. Também comunicou a todos 38 

sobre o projeto “A AGIR quer ouvir você!” realizado no Município de Benedito Novo, onde 39 

concedeu entrevista à rádio local.  Comentou ainda que a data de visita ao Município de Botuverá 40 

foi reagendada devido às chuvas, e está prevista para ocorrer em vinte e oito de outubro do corrente 41 

ano, e que os municípios a receberem o projeto no mês de novembro são Doutor Pedrinho e 42 

Guabiruba. Ainda com a palavra, o senhor Vitor Zanella Júnior apresentou algumas fotos do curso 43 

ocorrido na AGIR no dia vinte de outubro do corrente ano, que envolvia a capacitação em Planos 44 

Municipais de Saneamento básico, cujo palestrante foi o senhor Alceu Galvão. No próximo item, 45 

número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e Técnicos, a senhora Ana Claudia 46 

Hafemann fez a apresentação da situação dos Procedimentos Administrativos em andamento e 47 

respectivas movimentações durante o período de vinte e nove de setembro até vinte e seis de 48 

outubro, iniciando com o Procedimento Administrativo n° 013/2015 (Limites de Área Urbana 49 

[Perímetro do Contrato de Concessão] bairro Garcia – Blumenau/SC), informando que está em 50 

http://www.agir.sc.gov.br/
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análise entre a Odebrecht Ambiental e o SAMAE, e que a AGIR está fazendo o acompanhamento da 51 

situação. Passando ao Procedimento nº 014/2015 (Análise de revisão da cobrança da taxa de lixo 52 

pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE), a senhora Ana Claudia 53 

Hafemann informou que está em análise pelo setor econômico-financeiro, e o senhor Heinrich Luiz 54 

Pasold comentou acerca do andamento dos processos sobre implantação de contabilidade 55 

regulatória. Houve ainda uma breve discussão entre os presentes sobre novas tecnologias de 56 

medição, incluindo os hidrômetros ultrassônicos e a telemetria, que otimizam tempo e diminuem 57 

custos. Em continuidade, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao Diretor Técnico da 58 

AGIR, senhor Ricardo Hübner, que discorreu sobre os Procedimentos Técnicos em andamento, 59 

iniciando com o n° 005/2014 (Implantação Rede de Esgoto na Rua Tobias Barreto -  Blumenau), 60 

informando que será agendada uma reunião com a prefeitura e SESUR para acordo final. Os 61 

senhores Heinrich Luiz Pasold e Anísio Fantini ainda comentaram sobre a possibilidade de o caso 62 

ser resolvido de forma judicial, já que há uma grande resistência por parte do proprietário do terreno 63 

onde a rede de esgoto seria instalada. O senhor Ricardo Hübner comentou ainda sobre a coleta de 64 

tempo seco, que seria uma opção de solução temporária. Dando continuidade, o senhor Ricardo 65 

Hübner apresentou o Procedimento n° 007/2014 (Acompanhamento do Sistema de Esgotamento 66 

Sanitário de Doutor Pedrinho). Tratando do sistema de fossa e filtro, o senhor Guilherme S. 67 

Pimentel salientou que quando há este sistema, é necessário que haja manutenção do mesmo, 68 

comentando ainda sobre uma imagem que estava sendo divulgada, dando a entender que residências 69 

com fossa e filtro estariam saneadas, o que não é verídico. Referente a essa questão, o senhor 70 

Heinrich Luiz Pasold comentou que o Ministério Público considera este sistema aceitável antes da 71 

instalação da rede de esgoto. Em continuidade, o senhor Ricardo Hübner apresentou os 72 

Procedimentos nº 006/2015 (Acompanhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pomerode) 73 

e nº 008/2015 (Acompanhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Indaial), informando que 74 

há fiscalizações em campo programadas para ambos municípios. Passando ao Procedimento nº 75 

001/2015 (Contaminação Rio Garcia ETA III SAMAE Blumenau), o senhor Ricardo Hübner 76 

informou que houve uma reunião com a FAEMA, e que o SAMAE tentou recorrer da decisão de 77 

aplicação de multa, mas esta não foi retirada. Comentou ainda que foi encaminhada correspondência 78 

ao SAMAE requerendo informações, e que aguarda resposta da autarquia. Passando ao 79 

Procedimento nº 002/2015 (Coleta Seletiva Resíduo Reciclável SAMAE Blumenau), o Diretor 80 

Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner, informou que foi encaminhada correspondência ao 81 

SAMAE questionando problemas na coleta, e que está aguardando o retorno da autarquia. Referente 82 

ao Procedimento nº 016/2015 (Acidente com produtos químicos – SAMAE Brusque), informou que 83 

foi encaminhado um requerimento de informações à autarquia, comentou sobre agendar uma 84 

reunião com a vigilância sanitária, e cogitou a criação de uma normativa para regulamentar o teste 85 

dos produtos na hora de seu recebimento. Os presentes ainda comentaram sobre os riscos que estes 86 

acidentes podem trazer, tanto à trabalhadores como à população em geral. Tratando do 87 

Procedimento nº 017/2015 (Acompanhamento das Obras do sistema de abastecimento de água – 88 

SAA SAMAE Blumenau), informou sobre os problemas encontrados, como desníveis e falta de 89 

camada asfáltica, e que seria feito contato com a autarquia para solucioná-los. O senhor Ricado 90 

Hübner também comentou acerca da “Pesquisa de metodologias e tecnologias para tratamento e 91 

destinação ambientalmente adequada dos lodos de ETAs”, informando que foram solicitadas 92 

informações aos municípios consorciados à AGIR, e que há planejamento para realização de um 93 

workshop para tratar deste tema. Comentou também da reunião realizada com o SAMAE de 94 

Blumenau, onde projetos foram apresentados acerca desta mesma questão. O senhor Ricardo 95 

Hübner também comentou sobre o curso realizado em parceria com a Odebrecht Ambiental no dia 96 

30 de setembro do corrente ano, que tratava de Implantações e Operações de Redes e Ramais de 97 

Esgoto, e o senhor Jonas Luiz de Lima comentou que um servidor da Prefeitura de Indaial está 98 

aplicando uma das técnicas aprendidas no curso. Tratando novamente sobre o curso de Capacitação 99 

em Planos Municipais de Saneamento Básico, os senhores Heinrich Luiz Pasold e Ricardo Hübner 100 

http://www.agir.sc.gov.br/
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comentaram sobre a importância destes planos, e que eles devem ser seguidos. Foi apresentado 101 

também um modelo de revisão dos Planos, que conta com várias etapas, desde elaboração de um 102 

checklist até fiscalização da implantação. Prosseguindo, a Presidente do Comitê de Regulação da 103 

AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins, iniciou o item 4 da pauta, Posse dos Conselheiros do 104 

Comitê de Regulação da AGIR, onde requisitou aos Conselheiros eleitos que assinassem o termo de 105 

posse e os deu boas-vindas. Em assuntos gerais (item 5), o Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich 106 

Luiz Pasold, comentou sobre sua participação na vigésima segunda Câmara Técnica da ABAR, 107 

apontando os principais pontos de discussão, entre eles os conflitos de leis das regiões 108 

metropolitanas, o tratamento das águas pluviais e indicadores de água e esgoto. Os presentes ainda 109 

discutiram sobre as cheias ocorridas em algumas cidades do Vale do Itajaí, e sobre o nível de 110 

turbidez dos rios. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê de Regulação, a senhora 111 

Maria de Fátima Martins agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais presentes e deu 112 

por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Giovana Peron, secretária 113 

“ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada 114 

e publicada nos termos estatutários. 115 

 116 

 117 

 118 

 119 

 120 

___________________________________              ___________________________________ 121 

                      MARIA DE FÁTIMA MARTINS                                           Giovana Peron 122 

                    Presidente do Comitê de Regulação                                     Estagiária da AGIR 123 

e Secretária “ad hoc” 124 
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