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ATA Nº 029/2015, DE 31 DE AGOSTO 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 trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 14 horas, de acordo com a 8 

convocação publicada no site da AGIR, no mural da AMMVI em doze de agosto de dois mil e 9 

quinze, enviada por e-mail no dia treze de agosto de dois mil e quinze, e conforme agendada na ata 10 

nº 028/2015, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reuniões da Associação dos 11 

Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em 12 

número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Anísio 13 

Fantini, Valdete Korz Marques, Gustavo D. Zettermann, Heverson Thrun, Maria de Fátima Martins, 14 

Ricardo Alexandre da Silva e Sandra A. A. Oliveira; e dos Conselheiros Suplentes: Guilherme 15 

Schmidt Pimentel e Jonas Luiz de Lima; da senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora 16 

Administrativa da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, senhor Luciano 17 

Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente 18 

Administrativa da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo Técnico da 19 

AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR e da senhora Giovana Peron – Estagiária da 20 

AGIR. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pela 21 

Presidente, a senhora Maria de Fátima Martins que cumprimentou a todos os presentes e, com a 22 

concordância de todos nomeou a senhora Ana Claudia Hafemann para secretariar os trabalhos. Em 23 

seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – 24 

Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – Fluxograma das 25 

penalidades aplicáveis; 5 – Apresentação do relatório de fiscalização; 6 – Assuntos gerais. Em ato 26 

seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior (item 1), a Presidente do Comitê de 27 

Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins solicitou que a senhora Ana Claudia Hafemann 28 

fizesse a leitura da ata e em razão de não ter havido manifestação acerca do relatado, considerou-se 29 

a mesma aprovada. Prosseguindo ao item 2 – Relatório Ouvidoria, a senhora Maria de Fátima 30 

Martins passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou a situação dos 31 

Procedimentos de Ouvidoria em andamento, iniciando com o Procedimento de Ouvidoria nº 32 

017/2015 (Reclamação de falta de coleta de lixo pela Recicle em Brusque); n° 018/2015 (Análise de 33 

conformidade das faturas de cobranças dos serviços de saneamento básico com as Resoluções 34 

Normativas da AGIR); n° 019/2015 (Reclamação do valor e consumo de água faturados na fatura 35 

ref. 05-2015 - CDC 23240, do SAMAE Blumenau) e nº 020/2015 (Reclamação de extravasamento 36 

de esgoto na Rua Murici nº 92, Garcia, Blumenau). Complementou informando o resultado da 37 

enquete realizada no site da AGIR acerca da utilização da ouvidoria, e apresentou a nova enquete 38 

que questiona sobre os valores dos serviços de saneamento prestados. Na sequência, apresentou o 39 

resultado do projeto “A AGIR quer ouvir você!” realizado no município de Apiúna, e informou 40 

sobre a apresentação da AGIR feita aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB. No 41 

próximo item, número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e Técnicos, a senhora 42 

Vanessa Fernanda Schmitt fez a apresentação da situação dos Procedimentos Administrativos em 43 

andamento e respectivas movimentações durante o período de vinte e oito de julho até trinta e um de 44 

agosto, iniciando com o Procedimento Administrativo n° 009/2015 (Apuração de diferenças no 45 

fechamento contábil relativas a saldo de contas a receber dos serviços públicos de esgotamento 46 

sanitário no município de Blumenau/SC), informou que realizou-se uma reunião envolvendo AGIR, 47 

SAMAE Blumenau e Odebrecht acerca do tema; n° 010/2015 (Apreciação do pedido de criação de 48 

tarifa social de abastecimento de água, intitulada Hospital Social, para os hospitais filantrópicos que 49 

prestem no mínimo 50% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município de 50 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Blumenau/SC), observou que as partes já manifestaram-se sobre o tema, e n° 011/2015 (Análise 51 

regulatória de implantação de procedimento para a aplicação de bandeiras tarifárias aos serviços 52 

públicos de saneamento básico nos municípios regulados pela AGIR), destacou que enviou 53 

solicitação de documentação às autarquias. Neste momento a senhora Vanessa Fernanda Schmitt 54 

também apresentou aos presentes a nova estagiária da AGIR, senhora Giovana Peron. Em 55 

continuidade, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao Diretor Técnico da AGIR, 56 

senhor Ricardo Hübner que discorreu sobre o Procedimento Técnico n° 001/2015 (Contaminação 57 

Ribeirão Garcia ETA III SAMAE Blumenau), destacando que a AGIR entrou em contato com a 58 

FATMA para averiguação da aplicação de multa, e que o SAMAE tomará as devidas precauções 59 

para que outros acidentes não ocorram; n° 002/2015 (Coleta seletiva do resíduo reciclável -  60 

SAMAE Blumenau), observou que ainda não houve manifestação da autarquia. Prosseguindo, a 61 

senhora Maria de Fátima Martins iniciou o item 4 da pauta – Fluxograma de penalidades aplicáveis. 62 

Passada a palavra ao Assessor Jurídico da AGIR, senhor Luciano Gabriel Henning, este apresentou 63 

o Fluxograma para a Resolução Normativa n° 003/2013. Houve uma breve discussão entre os 64 

presentes sobre pesquisa e custo de desaguamento e secagem de lodo, e questionou-se a criação ou 65 

utilização de um consórcio preexistente para o tratamento destes resíduos. Prosseguindo, a 66 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins, iniciou o item 5 67 

da pauta – Apresentação do relatório de fiscalização. Passando a palavra ao senhor Ricardo Hübner, 68 

que discorreu sobre as inconformidades encontradas nas estações de tratamento do município de 69 

Brusque. Em assuntos gerais (item 6), a Presidente do Comitê de Regulação, senhora Maria de 70 

Fátima Martins relembrou a todos sobre o Edital para convocação de conselheiros para o Comitê de 71 

Regulação da AGIR para três vagas como titulares (sendo uma vaga indicada pela AGIR, uma pelos 72 

usuários e uma pelos prestadores) e três vagas para suplentes (sendo uma vaga indicada pelos 73 

usuários e duas vagas indicadas pelos prestadores) cujo prazo é até o dia dez de setembro de dois 74 

mil e quinze. Em continuidade, solicitou a presença do senhor André Domingos Goetzinger – 75 

Agente Administrativo da AGIR e do senhor Heinrich Luiz Pasold -  Diretor Geral da AGIR na 76 

próxima reunião para discorrerem sobre a visita técnica à Alemanha. Em discussão entre os 77 

conselheiros presentes, ficou decidido que na próxima reunião um relatório de fiscalização de 78 

Sistema de Abastecimento de Água – SAA da CASAN de algum município consorciado será 79 

apresentado, e que um representante da AMMVI participará para tratar sobre os Planos de 80 

Saneamento Básico dos municípios. Ainda requereu o Comitê que seja marcada uma reunião com o 81 

senhor José Rafael Corrêa, para verificar qual a disponibilidade da AMMVI para assessorar os 82 

municípios do Médio Vale do Itajaí na revisão dos Planos de Saneamento Básico. A senhora 83 

Vanessa Fernanda Schmitt citou também os outros dois novos estagiários da AGIR, senhor Raphael 84 

Santos Machado e senhora Jennifer Thayse Geisler. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente 85 

do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins agradeceu a presença de todos os 86 

Conselheiros e demais presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, 87 

determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, 88 

depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 89 

 90 

 91 

___________________________________              ___________________________________ 92 

      MARIA DE FÁTIMA MARTINS                              ANA CLAUDIA HAFEMANN 93 

     Presidente do Comitê de Regulação                           Agente Administrativa da AGIR 94 

               e Secretária “ad hoc” 95 
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