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ATA Nº 023/2015, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015 DA 1 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 2 

REGULAÇÃO DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 3 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 4 

SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO 5 

ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM BLUMENAU/SC. 6 

 7 

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

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1678, página 648, de 05.02.2015, às 14 9 

horas, reuniu-se no Auditório da Fundação Municipal de Desporto – FMD na cidade de 10 

Blumenau, Estado de Santa Catarina, em substituição do local previamente estipulado na 11 

Convocação, em razão de obras na sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – 12 

AMMVI; depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A reunião contou 13 

com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Anísio Fantini, José Carlos Spengler, 14 

Gustavo D. Zettermann, Heverson Thrun, Maria de Fátima Martins, Ricardo Alexandre da Silva, 15 

Sandra A. A. Oliveira, Sandro Lourival Cardoso e Valdete Korz Marques; e do Conselheiro 16 

Suplente: Guilherme Schmidt Pimentel; do Dr. Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, 17 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, senhor Ricardo Hübner – 18 

Diretor Técnico da AGIR, senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, 19 

senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativo da AGIR, senhor Caio Barbosa de 20 

Carulice – Agente Administrativo Técnico da AGIR, senhor Ademir Manoel Gonçalves – 21 

Economista da AGIR, senhor Cleber R. V. Silva – Diretor de Operações Odebrecht Ambiental, 22 

senhor Valdair Matias – Presidente do SAMAE Blumenau, senhora Ana Luisa Reinke – Adm. 23 

Contratual Odebrecht Ambiental e senhora Maria Mazzaferro – Comunicação Odebrecht 24 

Ambiental. Os trabalhos da Reunião Extraordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram 25 

iniciados pela Presidente, a senhora Maria de Fátima Martins que cumprimentou a todos os 26 

presentes e, com a concordância de todos nomeou a senhora Ana Claudia Hafemann para 27 

secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e 28 

aprovação das atas anteriores; 2 – Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação 29 

de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento 30 

Administrativo nº 010/2011-AGIR); 3 – Revisão Ordinária do Contrato de Prestação de Serviço 31 

Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau; 4 – Assuntos Gerais. Em ato seguinte, 32 

referente à aprovação das atas das reuniões anteriores (item 1), quais sejam, as atas referentes as 33 

reuniões dos dias 18 de dezembro de 2014 e 13 de janeiro de 2015, a Presidente do Comitê de 34 

Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins observou que as atas das reuniões anteriores 35 

foram encaminhadas através de e-mail aos conselheiros e em razão de não ter havido 36 

manifestação acerca do relatado nas respectivas atas considerou-se as mesmas aprovadas. 37 

Prosseguindo ao item 2 – Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de 38 

Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento Administrativo 39 

nº 010/2011-AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao Relator, o senhor 40 

Sandro Lourival Cardoso, o qual fez a leitura de seu Parecer na íntegra, a todos os presentes 41 

informando ainda que o referido parecer foi enviado antecipadamente a todos os Conselheiros 42 

Titulares e Suplentes, para leitura e conhecimento prévios. Na sequência, após a finalização da 43 

leitura do Parecer pelo Relator, o senhor Heinrich Luiz Pasold, com a autorização da Sra. 44 

Presidente destacou que o referido Parecer representa a opinião deste Relator em relação ao caso 45 

apresentado, após exame, elaboração de relatório e voto referente a Revisão Extraordinária, 46 

Revisão  Ordinária e ao Incidente Processual do Contrato de Prestação de Serviço Público de 47 

Esgoto Sanitário do Município de Blumenau. O senhor Heinrich Luiz Pasold ainda 48 

complementou informando a todos que após a leitura do Parecer pelo Relator, os demais 49 
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Conselheiros Titulares do Comitê de Regulação da AGIR poderiam se manifestar com suas 50 

opiniões, sugerir mudanças no Parecer, solicitar o esclarecimento de dúvidas. No caso da 51 

solicitação de alterações, caso não concordem, a proposta seria posta em votação dos demais 52 

Conselheiros Titulares. Consequentemente, caso a nova proposta fosse acatada, o Conselheiro 53 

formulador da mesma tornar-se-ia o novo Relator do caso. Deste modo, após informados os 54 

procedimentos cabíveis, a senhora Maria de Fátima Martins questionou os Conselheiros, se havia 55 

alguma manifestação acerca do Parecer lavrado. Em continuidade, o Conselheiro Anísio Fantini, 56 

apresentou sua posição perante o Parecer, informando sua concordância em relação a necessidade 57 

da cobrança do percentual relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro e dizendo que não está 58 

questionando os resultados e os trabalhos realizados,  no entanto, se opôs ao modo de cobrança 59 

do percentual ao consumidor final. Sugeriu, portanto que, ao contrário da opinião do Relator, no 60 

qual a cobrança do percentual de 17,27% (dezessete virgula vinte e sete por cento) fosse efetuada 61 

em valor integral – sendo 11,97% relativo à presente revisão ordinária e 5,3% relativo ao 62 

aumento tarifário concedido no 3º Termo Aditivo – a mesma pudesse ser fracionada em três 63 

parcelas, naquele percentual a referente a diferença da revisão ordinária. Complementou, 64 

relatando que em seu ponto de vista, devem ser observadas a capacidade da sociedade em 65 

absorver mais uma cobrança tarifária dentre tantas outras as quais os cidadãos são onerados, 66 

considerando o cenário econômico atual. Na sequência, a Conselheira Sandra A. A. Oliveira, 67 

opinou expondo que não haveria outra possibilidade diante da cobrança do percentual integral, 68 

pois parcelando a cobrança gradativamente, a sociedade seria cada vez mais onerada, e desde já 69 

declarando seu voto em favor do Relator. O Conselheiro José Carlos Spengler também declarou 70 

o seu voto nos termos do Relator. Conselheiro Ricardo Alexandre da Silva, por sua vez comentou 71 

que todo o processo esteve sob discussão no Comitê de Regulação e declarou ser contrário ao 72 

parcelamento da cobrança, para que o processo não continue sem solução e, ainda lembra que os 73 

17,27% (dezessete virgula vinte e sete por cento) de hoje serão muito maiores ao longo dos 74 

próximos três anos. Na continuidade, foi solicitada a palavra pelo senhor Cleber R. V. da Silva – 75 

Diretor de Operações da Odebrecht Ambiental e pelo senhor Valdair Matias – Presidente do 76 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC – SAMAE, tendo em vista ser 77 

esta uma Reunião Pública, a Presidente concedeu a palavra aos mesmos. Assim, portanto, o 78 

senhor Cleber R. V. da Silva defendeu o posicionamento da cobrança em percentual integral, 79 

informando que caso houvesse um parcelamento da aplicação do percentual, o modelo financeiro 80 

adotado para finalização do processo e obtenção de 17,27% (dezessete vírgula vinte e sete por 81 

cento), deveria ser novamente reanalisado e recalculado financeiramente. Ainda, o senhor Cleber 82 

R. V. da Silva complementou observando que no município de Blumenau/SC, 51% (cinquenta e 83 

um por cento) dos consumidores atendidos com a rede de tratamento de esgotamento sanitário, 84 

pagam a tarifa mínima em suas faturas, ou seja, o que configura a metade dos usuários sentiriam 85 

em suas faturas um aumento por volta de R$ 4,00 (quatro reais). O senhor Valdair Matias, 86 

complementou informando que ao assumir a responsabilidade referente a gestão comercial do 87 

sistema de cobrança da água no município, o Poder Concedente assumiu despesas postas em 88 

discussão durante o processo, não onerando somente o usuário. Expôs ainda que, através destas 89 

tratativas de buscar-se um senso comum de valores entre as partes, obteu-se justamente uma nova 90 

metodologia ao reequilíbrio econômico-financeiro. Na sequência, o senhor Heinrich Luiz Pasold 91 

destacou a atuação da AGIR neste processo, no qual a Agência não abriu mão da aplicação de 92 

multa e da correção monetária, além da atualização do saldo corrigido do valor de outorga, o qual 93 

representou o somatório final de cerca de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), 94 

inseridos no cálculo da metodologia aplicada. Em continuidade, a Presidente do Comitê de 95 

Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins, pôs em votação aos Conselheiros Titulares 96 

presentes a concordância ou não com o voto do Relator, destacando que estava em votação o 97 

voto integral de relator e a proposta de Conselheiro Anísio Fantini, que modificava a aplicação 98 

http://www.agir.sc.gov.br/


                               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 

 

3 

do percentual de 11,97% para três parcelas anuais. Na votação obteve-se o resultado de seis votos 99 

a favor do voto apresentado pelo Relator em sua íntegra (Gustavo D. Zettermann, Heverson 100 

Thrun, José Carlos Spengler, Sandra A. A. Oliveira, Sandro Lourival Cardoso, Ricardo 101 

Alexandre da Silva,) e dois votos a favor da proposta do parcelamento do índice em três parcelas 102 

anuais (Anísio Fantini e Valdete Korz Marques). Assim, o Comitê de Regulação da AGIR 103 

aprova, por maioria, o Quarto Termo Aditivo Contratual, o qual congrega as Revisões 104 

Extraordinária, Ordinária e o Incidente Processual do Contrato de Concessão, autorizando as 105 

medidas apresentadas e o percentual de 17,27% (dezessete vírgula vinte e sete por cento) como 106 

previsão às tarifas de esgoto. A presidente informa que tal Decisão além desta ata, deverá constar 107 

em Resolução própria do Comitê. Com a aprovação do Voto do Relator, à unanimidade nos 108 

demais itens, restou aprovada ainda a nova metodologia da Revisão Ordinária, representada pelo 109 

Anexo VI, bem como os Anexos I, II, III, IV e V que são parte integrante do Quarto Termo 110 

Aditivo. Também por força da aprovação do Voto do Relator, fica extinto o Incidente Processual 111 

do Procedimento Administrativo n° 010/2011 e também o pedido de reajuste anual, que terá 112 

decisão autônoma prolatada pelo Diretor Geral nos autos do Procedimento Administrativo n° 113 

021/2014. Em assuntos gerais (item 6), a Diretora Administrativa da AGIR, a senhora Vanessa 114 

Fernanda Schmitt, lembrou a todos os Conselheiros da próxima reunião ordinária da AGIR, 115 

agendada para o dia 23 de fevereiro de 2015, conforme calendário aprovado neste Comitê de 116 

Regulação. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê de Regulação, a senhora 117 

Maria de Fátima Martins agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais presentes e deu 118 

por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, 119 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente do Comitê 120 

de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 121 

 122 

 123 

___________________________________              ___________________________________ 124 

   MARIA DE FÁTIMA MARTINS                             ANA CLAUDIA HAFEMANN 125 

     Presidente do Comitê de Regulação                           Agente Administrativa da AGIR 126 

               e Secretária “ad hoc” 127 
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