
                               AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 

                                                                    COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

 CEP: 89036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41  

www.agir.sc.gov.br 

 

1 

ATA Nº 019/2014, DE 07 DE JULHO DE 2014 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

INDAIAL/SC. 6 

 7 

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

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1491, página 470, de 22.05.2014, 9 

posteriormente cancelada em razão das chuvas que se abateram sobre a região e reconvocada 10 

para o dia 07 de julho de 2014, no mesmo local e às 15 horas, conforme publicação no Diário 11 

Oficial dos Municípios, edição nº 1517, página 463, de 01.07.2014, no site e no mural da AGIR, 12 

em segunda convocação, reuniu-se no auditório do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 13 

Servidores Públicos Municipais de Indaial (INDAPREV) na cidade de Indaial, Estado de Santa 14 

Catarina, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A reunião contou 15 

com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Valdete Korz Marques, Ricardo Alexandra 16 

da Silva, Heverson Thrun, Maria de Fátima Martins; e dos seguintes Conselheiros Suplentes: 17 

Ayrton Adão Schmitt Júnior, Jonas Luiz de Lima e Guilherme Schmidt Pimentel; do Dr. 18 

Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhor Felipe Ruediger – Diretor Técnico da 19 

AGIR, senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, senhor Murilo Geviéski 20 

Ouriques – Agente Administrativo da AGIR e do senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente 21 

Administrativo Técnico da AGIR. Registra-se no decorrer dos trabalhos a chegada em atraso do 22 

Conselheiro Presidente Anísio Fantini, como consta na lista de presença devidamente assinada e 23 

arquivada. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados 24 

pelo senhor Heinrich Luiz Pasold, diante da ausência justificada do Presidente Anísio Fantini, 25 

que deu as boas-vindas aos presentes e, com a concordância de todos nomeou o senhor Caio 26 

Barbosa de Carulice para secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, 27 

qual seja: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Relatório de Ouvidoria; 3 – Relatório de 28 

Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 - Fiscalização sobre Procedimento Técnico nº 29 

001/2014, sobre o Aterro Sanitário localizado no município de Timbó/SC; 5 – Propostas de 30 

Instruções Normativas sobre padronização e recebimento de serviços de poços de visitas de redes 31 

coletoras de esgoto sanitário; sobre reservatórios individuais particulares e sobre serviços de 32 

limpeza de caixas de gordura e de fossas sépticas; 6 - Assuntos Gerais. Em ato seguinte, referente 33 

à aprovação da ata da reunião anterior (item 1), fica a mesma aprovada por todos os presentes. 34 

Prosseguindo ao item 2 – Relatório de Ouvidoria, o senhor Luciano Gabriel Henning inicia uma 35 

apresentação de dois relatórios pormenorizados acerca das reclamações recebidas no sistema de 36 

Ouvidoria desta Agência, sendo o primeiro deles quanto às reclamações dos usuários 37 

relativamente a problemas de vazamentos (v.g. no cavalete e nas redes), faturas em atrasos, 38 

cortes advindos dos serviços de abastecimento de água nos municípios consorciados da AGIR; e 39 

o segundo alusivo a reclamações pontuais, mais especificamente em face do desabastecimento de 40 

água nos diversos bairros da cidade de Blumenau/SC, entre os dias 30 de junho, 01 e 02 de julho, 41 

o que motivou, inclusive, a abertura de Procedimento Administrativo para obter esclarecimentos 42 

do Samae acerca do ocorrido. Ato contínuo foram apresentados os Procedimentos de Ouvidoria 43 

abertos e em trâmite nesta Agência, com destaque especial ao Procedimento de Ouvidoria nº 44 

011/2014, relativo à denúncia formulada quanto ao despejo de resíduos com características “não 45 

domiciliares” no Aterro Sanitário de Timbó/SC, o qual aguarda decisão ou tomada de outras 46 

diligências em face das respostas aos Ofícios encaminhados pela Agência. No próximo item, 47 

número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e Técnicos o senhor Felipe Ruediger 48 

também relata brevemente sobre os procedimentos em trâmite na AGIR. Prosseguindo, o senhor 49 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Heinrich Luiz Pasold, inicia o item 5 (cinco) da reunião, passando a palavra ao senhor Felipe 50 

Ruediger, o qual explana primeiramente a proposta de Instrução Normativa sobre padronização e 51 

recebimento de serviços de poços de visitas de redes coletoras de esgoto sanitário dos municípios 52 

consorciados à AGIR. Por fim, pontua que a elaboração e as informações contidas nos artigos 53 

apresentados, foram firmadas através da ATA de Reunião Nº 007 – FOZ / SAMAE ABR/2013, 54 

sendo acrescidos de embasamento técnico presentes nas normas técnicas construtivas vigentes 55 

(ABNT - NBR´s). Na segunda parte, o senhor Felipe Ruediger explana integralmente a proposta 56 

de normatização e padronização para a execução de Reservatórios Individuais Particulares, 57 

constituintes do sistema de abastecimento de água dos usuários. Para finalizar, esclareceu que a 58 

elaboração e as informações contidas nos artigos apresentados no parecer técnico de Instrução 59 

Normativa, foram encaminhadas a esta Agência Reguladora (AGIR) pelo SAMAE Blumenau, 60 

através da Consulta Pública nº 001/2012, referente às propostas de Resoluções nº 01, 02, 03 e 04, 61 

sendo acrescidos de embasamento técnico presentes nas normas técnicas construtivas vigentes 62 

(ABNT - NBR´s). Na terceira parte, o senhor Felipe Ruediger expõe a proposta de Instrução 63 

Normativa para os serviços de limpeza de caixas de gordura e de fossas sépticas, constituintes do 64 

sistema de esgotamento sanitário dos usuários em geral. Para concluir, relata que a elaboração e 65 

as informações contidas nos artigos apresentados neste parecer técnico de Instrução Normativa, 66 

foram retiradas de resoluções semelhantes de outros municípios, sendo acrescidos de 67 

embasamento técnico presentes nas normas técnicas construtivas/operacionais vigentes (ABNT - 68 

NBR´s). Logo após e concomitantemente as apresentações das 3 (três) propostas de Instrução 69 

Normativa, o senhor Heinrich Luiz Pasold e Felipe Ruediger dirimiram as dúvidas dos 70 

integrantes do Comitê de Regulação presentes, efetuando correções pertinentes, 71 

encaminhamentos das sugestões e considerações finais, sendo as mesmas liberadas pelo Comitê 72 

para as providências de consulta/audiências públicas. Em assuntos gerais o Senhor Heinrich 73 

informou aos conselheiros que serão abertas quatro vagas, por edital próprio, nos próximos dias, 74 

para cargos de Conselheiros, sendo três titulares (um indicado pela AGIR, um indicado pelos 75 

usuários e um indicado pelos prestadores) e um suplente indicado pelos usuários. Os nomes dos 76 

candidatos serão apresentados para a Assembleia Geral, porém serão ratificados pelo Comitê de 77 

Regulação. Quase ao final dos trabalhos também se fez presente o Senhor Anísio Fantini, 78 

informando que em razão da hora não iria assumir os trabalhos e que também abre mão de seu 79 

jeton por comparecimento. Nada mais havendo a ser tratado, o Diretor Geral da AGIR, o senhor 80 

Heinrich Luiz Pasold agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais presentes e em 81 

especial agradeceu aos esforços do conselheiro suplente Jonas Luiz de Lima que recebeu os 82 

conselheiros e servidores da AGIR viabilizando o espaço junto ao auditório da INDAPREV - e 83 

deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Caio Barbosa de 84 

Carulice, secretário “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente 85 

do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 86 

  87 

 88 

________________________________ 

ANÍSIO FANTINI 

Presidente do Comitê de Regulação 

_____________________________________ 

CAIO BARBOSA DE CARULICE  

Agente Administrativo Técnico da AGIR e 

Secretário “ad hoc” 

 

 

________________________________ 89 

HEINRICH LUIZ PASOLD 90 

Diretor Geral da AGIR. 91 
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