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ATA Nº 033/2016, DE 28 DE MARÇO DE 2016 DA REUNIÃO 1 

EXTRAORDINÁRIA 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 vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1953, página 800, de 15.03.2016, 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: senhor Anísio Fantini, 12 

senhora Valdete Korz Marques, senhor Heverson Thrun, senhora Sandra A. A. de Oliveira, senhor 13 

José Carlos Spengler, senhor Guilherme Schmidt Pimentel e senhor Ricardo Alexandre da Silva; e 14 

dos Conselheiros Suplentes: senhor Jonas Luiz de Lima, senhora Lucia R. V. Zermiani, senhor José 15 

Vilson Brassiani, e senhor Richard Buchinski; do senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor 16 

Jurídico da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo Técnico da AGIR, 17 

senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – 18 

Ouvidor da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, e 19 

senhora Giovana Peron – Estagiária da AGIR. Os trabalhos da Reunião Extraordinária do Comitê de 20 

Regulação da AGIR foram iniciados pela Diretora Administrativa da AGIR, a senhora Vanessa 21 

Fernanda Schmitt, que cumprimentou a todos os presentes, e explicou a todos acerca da saída da 22 

senhora Maria de Fátima Martins do Comitê de Regulação, devido a sua cessão para atuar como 23 

Assessora Jurídica na AGIR. A Diretora Administrativa da AGIR passou a palavra à senhora Maria 24 

de Fátima Martins, que despediu-se dos Conselheiros presentes, e comentou a todos sobre seu 25 

auxílio na nova área de regulação desta Agência, de Transportes Públicos Municipais. Em seguida, a 26 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt solicitou que se antecipasse o item 4 da pauta (Eleição do novo 27 

Presidente do Comitê e Suplência dos Representantes da AGIR), e não havendo objeções, partiu 28 

para o tema em questão. Para substituir a senhora Maria de Fátima Martins no cargo de Conselheiro 29 

Titular em aberto, tomou posse o senhor Richard Buchinski, indicado pela AGIR. Em seguida, a 30 

Diretora Administrativa da AGIR abriu espaço para os Conselheiros Titulares candidatarem-se ao 31 

cargo de Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, e como apenas o senhor Ricardo Alexandre 32 

da Silva se pronunciou, foi eleito por aclamação e unanimidade. Dando seguimento à reunião, o 33 

senhor Ricardo Alexandre da Silva assumiu os trabalhos, fez uso da palavra e deu continuidade aos 34 

itens da pauta, quais sejam: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – 35 

Relatório Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 - Eleição do novo Presidente do Comitê e 36 

Suplência dos Representantes da AGIR; 5 – Proposta de Resolução Normativa para a Ouvidoria e 37 

Indicadores; 6 – Assuntos Gerais. Referente à leitura e aprovação da ata da reunião anterior (item 1), 38 

ficou dispensada a leitura devido ao envio da ata por e-mail aos conselheiros no dia vinte e dois (22) 39 

de fevereiro do corrente ano, e em razão de não ter havido manifestação acerca do relatado, 40 

considerou-se a mesma aprovada. Prosseguindo ao item 2 – Relatório Ouvidoria, o senhor Ricardo 41 

Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou os 42 

procedimentos da ouvidoria do mês de março, iniciando pelo Procedimento nº 002/2016 43 

(Reclamações quanto a divergências no valor cobrado na fatura dos serviços de saneamento básico – 44 

SAMAE e RECICLE Brusque), informando que foram realizadas vistorias nas residências dos 45 

reclamantes, e que as alterações na fatura foram efetuados onde verificou-se incoerência. Passando 46 

ao Procedimento nº 003/2016 [Reclamação revisão dos valores da fatura ref. 01-2016 (CDC 12979) 47 

– SAMAE Blumenau], o ouvidor da AGIR informou que um laudo do SAMAE constatou que a 48 

pressão do booster utilizado próximo a casa do reclamante estava maior que o permitido. Foi então 49 

instalado hidrômetro ultrassônico na residência, e serão realizados estudos técnicos para adequação 50 

http://www.agir.sc.gov.br/
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da pressão da rede. Tratando do Procedimento nº 004/2016 [Reclamação quanto a débitos em 51 

aberto, e aplicação de TOI (CDC 43606) – SAMAE Blumenau], o senhor Vitor Zanella Junior 52 

informou que devido a uma fraude no hidrômetro, a multa não será suspensa, mas o pagamento dos 53 

débitos poderá ser parcelado. Seguindo ao Procedimento nº 005/2016 (Reclamação de Constante 54 

falta de água – Rua Francisco Benigno nº 951, Progresso, Blumenau), o ouvidor da AGIR informou 55 

que o SAMAE efetuará um parecer técnico acerca da pressão da rede de água e regularidade do 56 

abastecimento nesta região. Já no Procedimento 006/2016 (Reclamação – Recomposição de 57 

Pavimentos na Rua Coronel Federsen – Blumenau), o senhor Vitor Zanella Junior informou que 58 

após verificação in loco, foi gerado um relatório e solicitado à SESUR (Secretaria de Serviços 59 

Urbanos) que realize as obras de reparação necessárias. O senhor Vitor Zanella Junior comentou 60 

ainda acerca do projeto “A AGIR quer ouvir você!”, que no mês de março esteve nos municípios de 61 

Gaspar e Blumenau, e ainda concedeu entrevistas às rádios Nova FM e Sentinela do Vale em 62 

Gaspar, Ponte FM em Indaial, e CBN em Blumenau. Apresentou o cronograma de visitas às cidades 63 

de Brusque, Pomerode, Timbó e Indaial, e comentou também que todos os municípios serão 64 

visitados pelo projeto novamente, visando aproximar e informar os usuários cada vez mais. O 65 

ouvidor da AGIR ainda informou que o projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!” vai se inscrever no 66 

“Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública” da UDESC/ESAG, cujo tema geral é “transparência 67 

com cidadania”. Em sequência, o senhor Ricardo Alexandre da Silva deu continuidade a reunião, 68 

passando a palavra a senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou os Procedimentos 69 

Administrativos do mês de março. Tratando-se do Procedimento nº 005/2016 (Reajuste da tarifa de 70 

água e serviços prestados pelo SAMAE de Gaspar), a agente administrativa da AGIR informou que 71 

será concedido um reajuste de 11,08%, conforme o índice INPC de março/2015 a fevereiro/2016, e 72 

que o processo ainda está em fase de finalização. Passando ao Procedimento nº 006/2016 (Averiguar 73 

a legalidade do aumento do valor da taxa de coleta de lixo no município de Guabiruba/SC pela 74 

empresa Recicle Catarinense de Resíduos, em razão do aumento da frequência semanal, passando de 75 

duas para três coletas), a senhora Ana Claudia Hafemann informou que o caso está em análise. A 76 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt ainda comentou acerca do reajuste a ser concedido ao SAMAE 77 

de Brusque (Procedimento nº 004/2016), que está em análise para que se dê um reajuste menor que 78 

o índice INPC devido a não realização de investimentos. Dando seguimento, o senhor Ricardo 79 

Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Caio Barbosa de Carulice para apresentar os 80 

Procedimentos Técnicos do mês de março. Como não houve abertura de novos procedimentos, o 81 

agente administrativo técnico da AGIR comentou sobre algumas ações realizadas. Referente ao 82 

Procedimento nº 001/14 (Apuração Irregularidades Aterro Sanitário Timbó), informou que foi 83 

realizada vistoria, culminando na abertura do Procedimento Punitivo nº 003/2016. Tratando do 84 

Procedimento nº 005/2014 (Implantação Rede de Esgoto na Rua Tobias Barreto – Blumenau), o 85 

senhor Caio Barbosa de Carulice comentou acerca da audiência realizada com os moradores desta 86 

rua, onde foi apresentado um projeto para implantação do sistema de coleta a tempo seco enquanto 87 

não se obtiver a decisão judicial, cujo foi acatado por todos e deverá ser implantado pela Odebrecht 88 

Ambiental. O agente administrativo técnico da AGIR comentou ainda acerca das vistorias e 89 

fiscalizações que serão realizadas, respectivamente, nos municípios de Doutor Pedrinho e Benedito 90 

Novo no dia vinte e nove de março do corrente ano, e da abertura dos Procedimentos Punitivos nº 91 

001/2016 e 002/2016, ambos aguardando manifestação da CASAN. Relatou ainda, referente ao 92 

Procedimento nº 021/2015 (Fiscalização Eventual/Vistoria Técnica SAA CASAN Guabiruba), sobre 93 

as constantes reclamações por falta de água devido a problemas no sistema de captação, e que foi 94 

realizada uma reunião com a Câmara Municipal de Guabiruba para esclarecimentos acerca do tema. 95 

Dando continuidade, devido ao item 4 (Eleição do novo Presidente do Comitê e Suplência dos 96 

Representantes da AGIR) ter sido tratado previamente, prosseguiu-se ao item 5 – Proposta de 97 

Resolução Normativa para a Ouvidoria e Indicadores, e o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou 98 

a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, que explanou a todos acerca da Proposta de Resolução 99 

Normativa para regulação das Ouvidorias/SAC dos Prestadores de Serviço, apresentando suas 100 

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 

características e objetivos. Salientou ainda que a referida proposta será primeiramente enviada a 101 

todos os Conselheiros para análise, e posteriormente colocada em votação, para então seguir para 102 

Consulta Pública. Em seguida, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao 103 

senhor Ricardo Hübner, Diretor Técnico da AGIR, que comentou acerca da Proposta de Resolução 104 

Normativa – Metodologia para Avaliação dos Indicadores de Desempenho – Água e Esgoto, 105 

informando que serão também utilizados os indicadores apresentados pela ABAR (Associação 106 

Brasileira de Agências de Regulação), e que cobrirão as dimensões mais relevantes da prestação dos 107 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ao ser finalizada, esta proposta também 108 

será enviada aos Conselheiros por e-mail para análise. Houve ainda uma breve discussão entre os 109 

presentes sobre a importância e utilização dos indicadores. Passando ao item 6 – Assuntos Gerais, o 110 

senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra à senhora Vanessa Fernanda Schmitt, que 111 

comentou acerca da abertura de novo Edital para vagas no Comitê de Regulação da AGIR, sendo 112 

três (03) vagas de suplentes indicados pela AGIR, uma (01) vaga de titular indicado pelos usuários, 113 

e uma (01) vaga de titular indicado pelos prestadores de serviço. Em sequência, o senhor Guilherme 114 

Schmidt Pimentel e a senhora Lucia R. V. Zermiani explanaram a todos acerca do “Programa Rio 115 

Limpo”, que visa inspecionar as residências onde há rede de esgoto disponível para verificar se as 116 

ligações estão feitas corretamente. Aproveitando o ensejo, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt 117 

comentou acerca da participação da AGIR na 46ª Assembleia Nacional da ASSEMAE, que ocorrerá 118 

entre os dias dezesseis (16) e dezenove (19) de maio no município de Jaraguá do sul. O senhor 119 

Ricardo Alexandre da Silva informou ainda que a próxima reunião ficará previamente agendada 120 

para o dia vinte e cinco de abril do corrente ano. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do 121 

Comitê de Regulação deu por encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária, determinando 122 

que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo 123 

Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

___________________________________              ___________________________________ 130 

                        Ricardo Alexandre de Oliveira                                            Giovana Peron 131 

                    Presidente do Comitê de Regulação                                     Estagiária da AGIR 132 

e Secretária “ad hoc” 133 
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