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ATA Nº 032/2016, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 DA 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE 3 

E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

BLUMENAU/SC. 6 

 7 

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

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1916, página 644, de 22.01.2016, 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: senhora Maria de Fátima 12 

Martins, senhor Anísio Fantini, senhora Valdete Korz Marques, senhor Heverson Thrun, 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: senhor Jonas Luiz de Lima, 15 

senhora Lucia R. V. Zermiani e senhor José Vilson Brassiani; do senhor Heinrich Luiz Pasold – 16 

Diretor Geral 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, e senhora Giovana Peron – Estagiária da AGIR. Os trabalhos da 19 

Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pela Presidente, a senhora 20 

Maria de Fátima Martins, que cumprimentou a todos os presentes, e com a concordância de todos 21 

nomeou a senhora Giovana Peron para secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem 22 

do Dia, qual seja: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório 23 

Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – Notificações; 5 – Calendário de Reuniões para 24 

2016; 6 – Regulação de Transportes Coletivos de Passageiros; 7 – Assuntos Gerais. Referente à 25 

leitura e aprovação da ata da reunião anterior (item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da 26 

ata por e-mail aos conselheiros no dia vinte (20) de novembro de dois mil e quinze, e em razão de 27 

não ter havido manifestação acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Prosseguindo ao 28 

item 2 – Relatório Ouvidoria, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao senhor Vitor 29 

Zanella Junior, que apresentou inicialmente o Relatório da Ouvidoria da AGIR de 2015, 30 

apresentando o número de casos registrados no ano e as principais ocorrências, juntamente com 31 

gráficos e estatísticas. Em segunda parte, apresentou os procedimentos da ouvidoria do final de dois 32 

mil e quinze e começo de dois mil e dezesseis, iniciando pelo Procedimento nº 021/2015 33 

(Reclamação de usuário enviada pela CMB – Recálculo Fatura), informando que a tarifa foi 34 

revisada e cobrada conforme o art. 116 do Decreto 10399/2014, que prevê cobrança baseada na 35 

média de consumo da unidade mais cinquenta (50) por cento do volume excedente a média faturada. 36 

Passando ao Procedimento nº 001/2016 (Reclamação Coleta Seletiva – SAMAE Blumenau), o 37 

ouvidor da AGIR informou que foi encaminhado ofício à gerência de Resíduos Sólidos e aguarda-se 38 

manifestação. Tratando do Procedimento nº 002/2016 (Reclamações quanto a divergência no valor 39 

cobrado na fatura dos serviços de saneamento básico – SAMAE e RECICLE Brusque), o senhor 40 

Vitor Zanella Junior informou que as faturas foram devidamente alteradas. No que tange o 41 

Procedimento nº 003/2016 (Reclamação revisão dos valores da fatura ref. 01-2016 [CDC 12979] – 42 

SAMAE Blumenau), o ouvidor da AGIR informou que serão realizados testes para verificar a 43 

pressão da água, e que a fatura em questão permanecerá em aberto. O senhor Vitor Zanella Junior 44 

comentou ainda acerca da continuidade do projeto “A AGIR quer ouvir você!” no ano de 2016, e 45 

que o primeiro município a ser visitado será Gaspar, em fevereiro do corrente ano. Em sequência, a 46 

senhora Maria de Fátima Martins deu continuidade a reunião, passando a palavra a senhora Ana 47 

Claudia Hafemann, que apresentou os Procedimentos Administrativos considerando o período entre 48 

os dias vinte e sete de outubro de dois mil e quinze até quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis. 49 

Tratando-se do Procedimento nº 013/2015 (Limites de área urbana [Perímetro do contrato de 50 
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concessão] bairro Garcia – Blumenau), a Agente Administrativa da AGIR passou a palavra ao 51 

senhor Heinrich Luiz Pasold, que comentou que SAMAE, Odebrecht Ambiental, SEPLAN e 52 

SESUR estão trabalhando de forma conjunta visando solucionar este caso. Passando ao 53 

Procedimento nº 014/2015 (Análise de revisão da cobrança da taxa de lixo pelo SAMAE de 54 

Gaspar), a senhora Ana Claudia Hafemann informou que este encontra-se em andamento, 55 

aguardando definição de metodologia por parte da prestadora. Tratando do Procedimento nº 56 

015/2015 (Concessão de serviços de água e esgoto do Município de Pomerode), passou-se 57 

novamente a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, cujo comentou que após duas audiências 58 

públicas realizadas, estão sendo feitas reuniões setoriais nos bairros do Município. Passando ao 59 

Procedimento nº 016/2015 (Revisão dos preços dos serviços complementares do SAMAE de 60 

Gaspar), a senhora Ana Claudia Hafemann informou que este encontra-se em andamento. No que 61 

tange o Procedimento nº 017/2015 (Reajuste tarifário anual do Contrato de Concessão 003/2003 62 

firmado entre a Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o Município de 63 

Guabiruba/SC, o qual possui como objeto a concessão da exploração do serviço público de coleta, 64 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e oriundos dos 65 

serviços de saúde no Município de Guabiruba/SC), a senhora Ana Claudia Hafemann informou que 66 

o reajuste foi aprovado seguindo o índice IGP-M acumulado entre os meses de novembro/2014 a 67 

outubro/2015, que é de 10,09%. Já no Procedimento nº 018/2015 (Reajuste da tarifa de água de 68 

serviços prestados pelo SAMAE de Blumenau), a Agente Administrativa da AGIR informou que 69 

este também foi aprovado, conforme o índice IPCA de 9,93% acumulado entre novembro/2014 e 70 

outubro/2015. No Procedimento nº 019/2015 (Revisão de serviços complementares do SAMAE de 71 

Blumenau), informou que o reajuste foi concedido. Tratando do Procedimento nº 020/2015 (Análise 72 

da inclusão de categoria (classe) de consumidores denominados de “Pública Municipal” na tabela de 73 

serviços do SAMAE de Blumenau), passou-se a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que 74 

explanou que a criação da categoria foi aprovada, e salientou que isto não acarretará em mudança 75 

nas tabelas tarifárias do SAMAE para as outras categorias. Em seguida, no Procedimento nº 76 

021/2015 (Consulta protocolada via ofício por vereadores da Câmara Municipal de Brusque/SC, em 77 

razão de projeto de Lei que tem por objetivo obter a autorização legislativa para alienação de 78 

imóveis da municipalidade para incorporação imediata ao patrimônio da autarquia SAMAE, 79 

mediante pagamento à vista), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra e informou 80 

que foi enviada manifestação da AGIR à Câmara Municipal de Brusque. Partindo ao Procedimento 81 

nº 022/2015 (Apreciação do pedido de reajuste da taxa de coleta de lixo, prestada pelo SAMAE de 82 

Gaspar), a senhor Ana Claudia Hafemann informou que foi concedido um reajuste de 9,92% 83 

seguindo o índice IPCA acumulado entre novembro/2014 a outubro/2015. Tratando-se do 84 

Procedimento nº 023/2015 (Apreciação do pedido de revisão da taxa de coleta do lixo, prestada pelo 85 

SAMAE de Timbó), a Agente Administrativa da AGIR comentou que estão sendo realizadas coletas 86 

de dados e análises para dar continuidade ao processo. Passando aos Procedimentos Administrativos 87 

do início do corrente ano, o Procedimento nº 001/2016 (Reajuste tarifário dos serviços públicos de 88 

esgotamento sanitário prestados pela Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A. no 89 

Município de Blumenau/SC) está em fase de análise. Referente ao Procedimento nº 002/2016 90 

(Reajuste da tarifa de água e serviços de saneamento prestados pelo município de Botuverá/SC), a 91 

senhora Ana Claudia Hafemann informou que este encontra-se também em fase de análise. 92 

Passando ao Procedimento nº 003/2016 (Reajuste tarifário anual dos serviços públicos de coleta, 93 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de 94 

Brusque/SC, oriundo do Contrato de Concessão nº 195/2003, firmado entre a Concessionária 95 

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o município de Brusque/SC), a senhora Ana Claudia 96 

Hafemann informou acerca do reajuste de 10,67% concedido, baseado no índice IPCA acumulado 97 

entre janeiro/2015 e dezembro/2015. Tratando do Procedimento 004/2016 (Reajuste da tarifa de 98 

água e serviços prestados pelo SAMAE de Brusque), o senhor Heinrich Luiz Pasold tomou a palavra 99 

e informou que este encontra-se em fase de coleta de dados, e que o reajuste só será concedido 100 
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mediante comprovação de investimentos por parte da autarquia. O senhor Guilherme S. Pimentel 101 

questionou acerca da influência do aumento do preço da energia elétrica nas tarifas, e o senhor 102 

Heinrich Luiz Pasold explicou que estão sendo feitas análises neste quesito. Dando sequência aos 103 

itens da pauta, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao senhor Caio Barbosa de 104 

Carulice, que apresentou os Procedimentos Técnicos averiguados no final de dois mil e quinze e 105 

início de dois mil e dezesseis. Iniciou pelo Procedimento nº 006/2014 (Acompanhamento do sistema 106 

de esgotamento sanitário de Pomerode), explanando acerca da fiscalização realizada em campo no 107 

dia nove de dezembro de dois mil e quinze. Passando ao Procedimento nº 008/2014 108 

(Acompanhamento do sistema de esgotamento sanitário de Indaial), o senhor Caio Barbosa de 109 

Carulice também comentou acerca da fiscalização realizada em campo no dia vinte e sete de 110 

novembro de dois mil e quinze. O Agente Administrativo Técnico informou ainda que todos os 111 

Municípios consorciados à AGIR estão com o processo de fiscalização em andamento, e a senhora 112 

Maria de Fátima Martins aproveitou o ensejo para questionar acerca dos Planos Municipais de 113 

Saneamento Básico, ao qual o senhor Heinrich Luiz Pasold informou que já há reunião agendada 114 

para estudo e maior aprofundamento do assunto.  Dando continuidade, o senhor Caio Barbosa de 115 

Carulice apresentou o Procedimento nº 017/2015 (Acompanhamento das obras do sistema de 116 

abastecimento de água – SAA SAMAE Blumenau), informando que foram realizadas fiscalizações 117 

em campo e uma reunião com o senhor Jean Carlos Naumann, Diretor de Operações, no dia três de 118 

fevereiro do corrente ano. Já no Procedimento nº 018/2015 (Interrupção emergencial do SIA 119 

CASAN Ascurra, Rodeio e Apiúna), o Agente Administrativo Técnico informou acerca de 120 

fiscalização realizada em campo no dia vinte e sete de janeiro do corrente ano, e o senhor José 121 

Vilson Brassiani comentou que a troca da bomba danificada já foi executada, e que há planos para 122 

separação destes três municípios na distribuição de água. Tratando do Procedimento nº 019/2015 123 

(Reclamação qualidade da água – CASAN Benedito Novo), o senhor Caio Barbosa de Carulice 124 

informou que este encontra-se em andamento, e que foram requisitadas análises da água e melhorias 125 

na estação de tratamento de água. No Procedimento nº 020/2015 (Transbordo e triagem de resíduos 126 

sólidos urbanos (RSU) – SAMAE Blumenau), o Agente Administrativo Técnico informou que foi 127 

realizada fiscalização em campo no dia oito de dezembro de dois mil e quinze, elaborou-se um 128 

relatório e aguarda-se esclarecimento por parte da autarquia. Partindo ao Procedimento nº 021/2015 129 

(Fiscalização eventual/Vistoria Técnica SAA CASAN Guabiruba), o senhor Caio Barbosa de 130 

Carulice explanou acerca das inconformidades encontradas nas fiscalizações realizadas em campo 131 

nos dias sete de dezembro de dois mil e quinze e quatorze de janeiro de dois mil e dezesseis, e 132 

informou que a CASAN possui projetos de melhoria. No que tange o Procedimento nº 022/2015 133 

(Fiscalização Eventual/Vistoria Técnica SAA CASAN Guabiruba – ETA Lageado Baixo), o Agente 134 

Administrativo Técnico informou que aguarda-se relatório e avaliações. Dando continuidade, agora 135 

aos Procedimentos do corrente ano, o senhor Caio Barbosa de Carulice informou que referente ao 136 

Procedimento nº 001/2016 (Solicitação da Câmara Municipal de Blumenau), foi realizada uma 137 

reunião com a Odebrecht Ambiental para averiguar possíveis conexões irregulares à rede coletora de 138 

esgoto que possam ter originado alagamento.  No próximo item, número 4 – Notificações, a senhora 139 

Maria de Fátima Martins passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que explanou a todos 140 

acerca dos Procedimentos Punitivos que serão aplicados aos prestadores de serviço dos municípios 141 

consorciados à AGIR mediante descumprimento de prazo para correção de não conformidades, e 142 

também dos processos já em andamento. Comentou ainda que, em determinadas ocasiões, caberá ao 143 

Comitê de Regulação a decisão de aplicação de multa.  Em continuidade, a senhora Maria de Fátima 144 

Martins passou ao item 5 – Calendário de reuniões para 2016, dando a sugestão de que as reuniões 145 

deste Comitê sejam realizadas sempre na última segunda-feira de cada mês, e após votação dos 146 

conselheiros, esta considerou-se aprovada. Prosseguindo ao item 6 – Regulação de Transportes 147 

Coletivos de Passageiros, a Presidente passou a palavra ao Diretor Geral da AGIR, que comentou 148 

acerca dos pareceres enviados aos municípios interessados, e também sobre a mudança que deverá 149 

ocorrer no Protocolo de Intenções da AGIR. Em assuntos gerais (item 5), a senhora Maria de Fátima 150 
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Martins informou que a próxima reunião será no dia vinte e oito de março do corrente ano. Nada 151 

mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê de Regulação deu por encerrados os trabalhos 152 

desta reunião ordinária, determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a 153 

presente ata e que, depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos 154 

termos estatutários. 155 

 156 

 157 

 158 

 159 

 160 

___________________________________              ___________________________________ 161 

                      MARIA DE FÁTIMA MARTINS                                           Giovana Peron 162 

                    Presidente do Comitê de Regulação                                     Estagiária da AGIR 163 

e Secretária “ad hoc” 164 
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