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ATA Nº 015/2013, DE 04 DE NOVEMBRO 2013 DA 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO 2 

DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 5 

AGIR. 6 

 7 

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

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.344, página 176 de 11.10.2013, no 9 

site e no mural da AGIR, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões do 1º piso da AMMVI, 10 

no endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, 11 

às quatorze horas em primeira convocação, depois de verificada a presença dos conselheiros 12 

em número legal. A reunião contou com a presença do senhor Anísio Fantini – Presidente do 13 

Comitê de Regulação da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, 14 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, Felipe Ruediger – 15 

Diretor Técnico da AGIR, Luciano Gabriel Henning – Advogado da AGIR, Ana Claudia 16 

Hafemann – Agente Administrativo da AGIR, Caio Barbosa de Carulice, Agente 17 

Adminsitrativo da AGIR, Diandra Mendes Medeiros, Ouvidora da AGIR, e dos seguintes 18 

Conselheiros Titulares: Maria de Fátima Martins, Douglas Frankenberger, Ricardo Hubner, 19 

Gustavo Dunchatt Zettermann, Valdete Korz Marques e Ricardo Alexandre da Silva; e dos 20 

seguintes Conselheiros Suplentes: Jonas Luiz de Lima, Sandra A. A. Oliveira e Guilherme 21 

Schmidt Pimentel; como consta na lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os 22 

trabalhos da reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pelo senhor 23 

Anísio Fantini, que deu as boas-vindas aos presentes e, com a concordância de todo, nomeou 24 

o senhor Murilo Geviéski Ouriques – Agente Administrativo da AGIR, para secretariar os 25 

trabalhos. Em seguida, foi dada a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 1 – Leitura e 26 

aprovação da ata anterior; 2 – Relatório de Ouvidoria; 3 – Relatório de Procedimentos 27 

Administrativos; 4 – Prorrogação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do 28 

Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau 29 

(Procedimento Administrativo nº 010/2011-AGIR); 5 – Consulta Pública nº 002/2013; 6 – 30 

Assuntos Gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, após sua 31 

leitura pela senhora Diandra Mendes Medeiros, fica a mesma aprovada. Referente ao item 2 32 

da pauta – Relatório Ouvidoria, ainda com a palavra a senhora Diandra Mendes Medeiros, 33 

leu os doze procedimentos internos abertos pela ouvidoria no ano de 2013, sendo que os 34 

procedimentos 001, 002, 004, 006, 009, 010, 011 estão solucionados e os procedimentos 005, 35 

007, 008, 012, 013, 014 estão pendentes de resolução, ou seja, em processo. Fica como parte 36 

integrante desta ata a apresentação feita pela senhora Diandra Mendes Medeiros. O senhor 37 

Felipe Ruediger – Diretor Técnico da AGIR, menciona que alguns critérios técnicos e de não 38 

conformidades, referentes aos processos acima citados, já estão sendo analisados. Em 39 

seguida, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt explica como é atualmente o processo de 40 

ouvidoria; que recebemos muitas ligações diárias de reclamações de usuários que ainda não 41 

fizeram suas reclamações primeiramente nos prestadores, lembrando que a AGIR é a 42 

instância superior, ou seja, só poderemos atender a reclamação do usuário quando este tenha 43 

em mãos o número de protocolo do seu prestador de serviços. A senhora Vanessa Fernanda 44 

Schmitt complementa que enquanto estivermos implantando a ouvidoria, não esperaremos 45 

somente a ligação dos usuários, mas que de forma proativa, abriremos processos por conta 46 

própria, como denúncias e reclamações feitas através das mídias sociais, televisão e jornais. 47 
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Informa, ainda, que a Agir está com um novo layout no site, remodelado com o link da 48 

ouvidoria do órgão e que será estruturado internamente todo um procedimento por 49 

município. O Presidente do Comitê, o senhor Anísio Fantini, menciona a reclamação dos 50 

usuários referente às irregularidades no aterro sanitário de Timbó, quando o senhor Felipe 51 

Ruediger comenta a respeito da ida a campo para conhecimento da situação, detalhando os 52 

problemas locais existentes e faz menção a uma posterior fiscalização ao local. O senhor 53 

Gustavo Dunchatt Zettermann, diz que não há sequer funcionários técnicos no local e o 54 

maior problema é de responsabilização, no qual um joga o problema ao outro. Ainda a 55 

respeito do aterro sanitário de Timbó, o senhor Jonas Luiz de Lima ressalta que, de fato, a 56 

situação está precária, falta gestão e que alguma coisa deve ser feito urgentemente. Neste 57 

instante, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt propõe marcar mais uma visita ao local e 58 

convida algum conselheiro caso há interesse de ir junto para fins de comparecer com mais 59 

representatividade, sendo que fica como responsabilidade do senhor Felipe Ruediger agendar 60 

visita ao local. O Presidente do Comitê, o senhor Anísio Fantini, assume a palavra e dá 61 

continuidade aos itens da pauta, iniciando o item 3 – Relatório de Procedimentos 62 

Administrativos, passando a fala a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, a qual inicia 63 

relembrando que em 2013 (dois mil e treze) a Diretoria Executiva é composta pelo 64 

Presidente Moacir Polidoro – Prefeito de Ascurra, pelo Vice-Presidente Hartwig Persuhn – 65 

Prefeito de Doutor Pedrinho, e pelo tesoureiro Fernando Tomaselli – Prefeito de Rio dos 66 

Cedros. Também relembrou da estrutura interna da Agir e de seu organograma; fez menção 67 

aos aprovados no Concurso Público nº 001/2013, citando o senhor Caio Barbosa de Carulice, 68 

da área técnica, cursando engenharia ambiental e já atuando e desempenhando papel de 69 

forma intensa; a senhora Ana Claudia Hafemann, cursando Administração, Agente 70 

Administrativa, desempenhando a parte de análise dos procedimentos administrativos e das 71 

licitações; e o senhor Murilo Geviéski Ouriques, bacharel em Secretariado Executivo – 72 

Inglês e tecnólogo em Comércio Exterior, Agente Administrativo, desempenhando a parte de 73 

secretaria/assessoria e compras. Ressaltou que para o próximo ano será aberto mais um 74 

concurso para o provimento de vagas para contador, economista e engenheiro e que, com 75 

isso, a AGIR espera chegar ao seu quadro completo.  A senhora Vanessa Fernanda Schmitt 76 

também traz comentários a respeito dos 16 (dezesseis) procedimentos administrativos abertos 77 

em 2013, cuja apresentação fica como parte integrante desta ata. Passando ao item 4 da pauta 78 

– Prorrogação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de 79 

Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento 80 

Administrativo nº 010/2011-AGIR), o senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, 81 

expõe que tínhamos um prazo até o final do ano passado e que foram feitos pedidos de 82 

prorrogação, os quais foram concedidos, e que agora o prazo final se encerra neste mês de 83 

novembro, dia 17.11.2013. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt relembra o desenrolar do 84 

processo e que se está aguardando o terceiro termo aditivo entre as partes, quais sejam Samae 85 

de Blumenau e Foz de Blumenau S.A.; que fica assim a prorrogação do prazo para até 86 

17.11.2013, aceita pelos conselheiros presentes. O senhor Guilherme Schmidt Pimentel fala 87 

um pouco sobre a situação do contrato, citando a receita; que cada vez que é prorrogado um 88 

contrato há uma conta a ser paga (é uma situação complicada); que espera-se, de fato, que a 89 

situação seja resolvida. O Presidente do Comitê, o senhor Anísio Fantini, inicia o item 5 – 90 

Consulta Pública n° 002/2013, e passa a palavra à senhora Vanessa Fernanda Schmitt, que 91 

menciona que a mesma foi prorrogada até o dia 14.11.2013, solicitando aos presentes que 92 

divulguem em seus municípios sobre esta Consulta Pública. Para tanto, todos receberam 93 

cópia do Aviso de Prorrogação da mesma. A fim de concluir a reunião, item 6 – Assuntos 94 
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Gerais, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt afirma que está mantido o calendário para o ano 95 

que vem, com reuniões mensais, sempre na última segunda-feira de cada mês, no período 96 

vespertino. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt também pergunta se alguém tem mais 97 

alguma coisa a acrescentar, e o senhor Jonas Luiz de Lima aproveita para mencionar a visita 98 

técnica feita nos municípios a respeito dos sistemas de abastecimento de água. Assim, é 99 

proposta pela senhora Vanessa Fernanda Schmitt uma visita técnica para reconhecimento e 100 

apresentação do escopo das fiscalizações que serão feitas em 2014 (dois mil e catorze). O 101 

senhor Heinrich Luiz Pasold diz que, firmado o calendário, comunicar-se-á uma visita na 102 

qual serão observadas determinados critérios para fiscalização. O senhor Felipe Ruediger 103 

finaliza com a sugestão de começar pelos Samae’s. Nada mais havendo a ser tratado, o 104 

Presidente do Comitê de Regulação, o senhor Anísio Fantini, agradeceu a presença de todos 105 

os conselheiros e demais presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, 106 

determinado que eu, Murilo Geviéski Ouriques, secretário “ad hoc”, lavrasse a presente ata e 107 

que, depois de aprovada pelo Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada 108 

nos termos estatutários. 109 

  110 

 111 

________________________________ 

ANÍSIO FANTINI 

Presidente do Comitê de Regulação 

_____________________________________ 

MURILO GEVIÉSKI OURIQUES 

Agente Administrativo da AGIR e 

Secretário “ad hoc”. 
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