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ATA Nº 016/2013, DE 09 DE DEZEMBRO 2013 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 5 

DO ITAJAÍ – AGIR. 6 

 7 

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

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.378, página 634 de 29.11.2013, no 9 

site e no mural da AGIR, reuniu-se em sua sede, no auditório do 1º piso da AMMVI, no 10 

endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às 11 

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

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, Murilo Geviéski 16 

Ouriques – 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, Gustavo Dunchatt 19 

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

Conselheiros Suplentes: Sandra A. A. Oliveira, Ayrton Adão Schmitt Júnior e Guilherme 21 

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

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

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

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

secretariar os trabalhos. Em seguida, foi dada a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 26 

1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Relatório de Ouvidoria; 3 – Relatório de 27 

Procedimentos Administrativos; 4 – Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 28 

Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento 29 

Administrativo nº 010/2011-AGIR); 5 – Consulta Pública nº 002/2013; 6 – Assuntos Gerais. 30 

Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, após sua leitura pelo 31 

senhor Murilo Geviéski Ouriques, fica a mesma aprovada. Referente ao item 2 da pauta – 32 

Relatório de Ouvidoria, o senhor Anísio Fantini passa a palavra a senhora Diandra Mendes 33 

Medeiros que explica sobre os procedimentos de ouvidoria; informando que desde a última 34 

reunião do Comitê foram abertos mais três procedimentos, cuja apresentação fica como parte 35 

integrante desta ata. A senhora Diandra Mendes Medeiros finaliza sua participação com a 36 

menção de um projeto para o ano que vem referente à confecção de folders para serem 37 

divulgados nos municípios e em parceria com estes, visando à orientação dos usuários de 38 

telefones quanto ao contato para reclamações em matéria de esgoto, água, resíduos etc. O 39 

senhor Heinrich Luiz Pasold incrementa que à medida que é implantado o projeto, em 40 

parceria com os prefeitos, os mesmos disponibilizariam dentro dos municípios um telefone 41 

para fazer o atendimento. Indagada sobre a publicada da AGIR, a Senhora Vanessa Fernanda 42 

Schmitt esclarece que tudo que é publicado e feito vai para todas as mídias sociais, como 43 

Twitter, Facebook, site da AGIR e newsletters enviadas semanalmente. Logo após as 44 

explicações da implantação do projeto, o senhor Ayrton Adão Schmitt aproveita o momento 45 

para se apresentar ao Comitê, dizendo ser biólogo; que gostaria de poder contribuir e se põe a 46 

disposição na parte ambiental que é sua especialização. O senhor Felipe Ruediger também 47 
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aproveita o momento para fazer a apresentação do cronograma das fiscalizações para o ano 48 

de 2014, narrando o que será tratado junto às autarquias e às prestadoras de serviços, 49 

conforme segue apresentação que fica como parte integrante desta ata. Outro problema 50 

levantado na reunião foi o abastecimento de água pelo Samae de Blumenau, que o senhor 51 

Anísio Fantini pergunta qual será o posicionamento da AGIR sobre este grave problema. O 52 

senhor Heinrich Luiz Pasold diz que foi aberto procedimento administrativo e que vão ser 53 

tomado atitudes para resolver essa situação do Samae como: troca de equipamento, avaliação 54 

técnica etc.; que esse problema não é exclusivo do Samae de Blumenau. O senhor Anísio 55 

Fantini interrompe para reclamar que não compreende como o Samae de Blumenau pode não 56 

ter à disposição uma bomba reserva; que é falta de gestão. Como forma de esclarecimento a 57 

senhora Sandra A. A. Oliveira informa que tal bomba é importada da Alemanha e que eles 58 

estavam com problemas para repor suas peças; que é necessário atualizar a taxa do lixo para 59 

ter investimento para a água; que sem dinheiro não há o que ser feito. A senhora Vanessa 60 

Fernanda Schmitt esclarece que o pleito de reajuste/revisão da taxa de lixo é enviado ao 61 

legislativo para aprovação, o que nunca ocorreu devido à complexidade dos cálculos; que 62 

desde 2004 (dois mil e quatro) não há um entendimento com a Câmara. O senhor Heinrich 63 

Luiz Pasold informa que 48% (quarenta e oito por cento) das contas de lixo são menos de 10 64 

(dez) reais por ano em Blumenau. A senhora Sandra A. A. Oliveira diz que o Samae enviou 65 

um projeto de lei à Câmara explicando o que está acontecendo hoje e qual sua situação 66 

econômico-financeira; que inclusive foi pedido para o Conselho de Saneamento para 67 

confeccionar um documento à Câmara para atualizar estes valores; que caso seja feito, haverá 68 

um aumento considerável, pois pela situação atual o Samae está sem dinheiro; que o 69 

problema não depende do Samae, mas da Câmara aprovar o reajuste. O senhor Ricardo 70 

Alexandre da Silva defende que o Samae terá de dar aumento na taxa de lixo a fim de custear 71 

esse déficit. Para o item 3 (Relatório de Procedimentos Administrativos) a senhora Vanessa 72 

Fernanda Schmitt pronuncia que foram abertos mais três procedimentos desde a última 73 

reunião, discorrendo sobre reajustes de contrato, servidores, produtos químicos, fiscalização 74 

do ETA 2 etc. Referente ao item 4 - Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de 75 

Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento 76 

Administrativo nº 010/2011-AGIR), o senhor Heinrich Luiz Pasold diz que chegamos a um 77 

ponto definitivo e que não haverá mais prorrogações; que há um prazo final para o Samae e 78 

terminado este prazo, dependendo do resultado, a AGIR abrirá vistas desse processo à 79 

Fundação Getúlio Vargas e a Reinfra para analisar o que foi apresentado; que caso não haja 80 

um entendimento, o processo será decidido em via judicial, o que acarretará em grandes 81 

volumes monetários. O item 5 - Consulta Pública nº 002/2013, inicia-se com a senhora 82 

Vanessa Fernanda Schmitt informando sobre a implantação da contabilidade regulatória a 83 

partir do ano que vem; que foi, exaustivamente, comunicado a todos os prefeitos, autarquias, 84 

Casan, demais prestadores, Conselhos e, também, divulgado nas mídias sociais e que não 85 

veio nenhuma contribuição; que o próximo procedimento é lançar em audiência pública para 86 

começar a cobrança das interrupções e iniciar a contabilidade regulatória a qual é essencial 87 

para contabilizar as novas tarifas. O senhor Anísio Fantini dá prosseguimento à reunião, item 88 

6 – Assuntos Gerais, onde o senhor Heinrich Luiz Pasold menciona a visita ao aterro 89 

sanitário de Timbó, cujo local recebe reclamações diárias da vizinhança referente ao mal 90 

cheio, quantidade de urubus e lixo a céu aberto e convida os interessados a conhecer o aterro. 91 

A senhora Maria de Fátima Martins diz que a Casan respondeu ao questionamento sobre a 92 

polêmica de efetuarem ou não o contrato de programa e que, até o final do ano, deve 93 

apresentar estudo sobre o projeto e o contrato de programa e que, até meados do ano que 94 
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vem, deve sair o projeto de saneamento; que a participação da AGIR foi importante visto 95 

que, antes, ela protelava o suporte aos municípios; que deixava de cumprir suas 96 

responsabilidades com o contrato de programa, o projeto de esgotamento sanitário e o plano 97 

de saneamento básico. O senhor Heinrich Luiz Pasold acrescenta que ficou aprovado, pelos 98 

municípios, na semana passada, incluindo Blumenau, o último a aprovar, as alterações no 99 

Protocolo de Intenções e no Estatuto da AGIR. Para finalizar, a senhora Vanessa Fernanda 100 

Schmitt afirma que está mantido o calendário para o ano que vem, com reuniões mensais, 101 

sempre na última segunda-feira de cada mês, no período vespertino. Nada mais havendo a ser 102 

tratado, o Presidente do Comitê de Regulação, o senhor Anísio Fantini, agradeceu a presença 103 

de todos os conselheiros e demais presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião 104 

extraordinária, determinado que eu, Murilo Geviéski Ouriques, secretário “ad hoc”, lavrasse 105 

a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente do Comitê de Regulação, será 106 

assinada e publicada nos termos estatutários. 107 
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________________________________ 

ANÍSIO FANTINI 

Presidente do Comitê de Regulação 

_____________________________________ 

MURILO GEVIÉSKI OURIQUES 

Agente Administrativo da AGIR e 

Secretário “ad hoc”. 
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