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ATA Nº 034/2016, DE 25 DE ABRIL DE 2016 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 vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.971, página 697, de 08.04.2016, às 14 9 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no auditório 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, senhor Richard Buchinski, senhor José 13 

Carlos Spengler, senhor Guilherme Schmidt Pimentel, senhor Gustavo Dunchatt Zetterman, e 14 

senhor Ricardo Alexandre da Silva; e dos Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, 15 

senhor José Vilson Brassiani, e senhora Karine Krüger; do senhor Luciano Gabriel Henning – 16 

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

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

Junior – Ouvidor da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, e senhora 19 

Giovana Peron – Estagiária da AGIR. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação 20 

da AGIR foram iniciados pelo Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo Alexandre da 21 

Silva, que cumprimentou a todos os presentes, e com a concordância de todos nomeou a senhora 22 

Giovana Peron para secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 23 

1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos 24 

Administrativos e Técnicos; 4 – Proposta de Resolução Normativa para a Ouvidoria e 25 

Indicadores; 5 – Relatório Anual de Atividades 2015; 6 – Assuntos Gerais. Referente à leitura e 26 

aprovação da ata da reunião anterior (item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da ata por 27 

e-mail aos conselheiros no dia oito (08) de abril do corrente ano, e em razão de não ter havido 28 

manifestações acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Prosseguindo ao item 2 – 29 

Relatório Ouvidoria, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Vitor Zanella 30 

Junior, que apresentou os procedimentos da ouvidoria do mês de abril, iniciando pelo Procedimento 31 

nº 003/2016 [Reclamação revisão dos valores da fatura ref. 01-2016 (CDC 12979) – SAMAE 32 

Blumenau], informando que o valor da fatura foi revisado, e o referido procedimento encerrado. 33 

Passando ao Procedimento nº 006/2016 (Reclamação – Recomposição de Pavimentos na Rua 34 

Coronel Federsen – Blumenau), o senhor Vitor Zanella Junior informou que após a realização de 35 

reunião, foram efetuados os reparos de competência do SAMAE e da Odebrecht Ambiental S.A, 36 

restando agora à Secretaria de Serviços Urbanos (SESUR) encaminhar o cronograma de obras a esta 37 

Agência. Tratando do Procedimento 008/2016 (Reclamações falta de água – Bairro Aymoré em 38 

Guabiruba), o ouvidor da AGIR informou que não houve prévia comunicação oficial do 39 

desabastecimento aos usuários nem à Agência. Referente ao Procedimento nº 009/2016 40 

(Reclamações falta de água em Botuverá), o senhor Vitor Zanella Junior informou que foi realizada 41 

reunião entre o município de Botuverá, Casan e AGIR para discutir o assunto. Já no Procedimento 42 

nº 010/2016 [Notificação de débitos e aviso de corte da Fundação Hospitalar de Blumenau (Hospital 43 

Santo Antônio)], o ouvidor da AGIR informou que os débitos serão negociados com o SAMAE e 44 

com a Odebrecht Ambiental S.A. O senhor Vitor Zanella Junior comentou ainda acerca do projeto 45 

“A AGIR Quer Ouvir Você!”, que esteve no município de Brusque no dia trinta e um (31) de março, 46 

e no município de Pomerode no dia quatorze (14) de abril. O ouvidor da AGIR também informou 47 

acerca do “Programa Rio Limpo”, que iniciou inspeções nas residências onde há rede de esgoto 48 

disponível, para verificar se as ligações estão feitas corretamente, e o senhor Guilherme Schmidt 49 

Pimentel comentou sobre a receptividade dos moradores e também das não conformidades 50 

http://www.agir.sc.gov.br/
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identificadas nas residências. Os Conselheiros comentaram ainda acerca da importância da 51 

contratação de pessoal especializado para fazer as ligações de esgoto. Em sequência, o senhor 52 

Ricardo Alexandre da Silva deu continuidade a reunião, passando a palavra a senhora Ana Claudia 53 

Hafemann, que apresentou o Procedimento Administrativo aberto no período entre os dias vinte e 54 

nove (29) de março e vinte e cinco (25) de abril, qual seja o nº 007/2016 (Reajuste anual da tabela 55 

de preços dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 56 

Timbó – SAMAE), informando que o caso está em análise. A senhora Ana Claudia Hafemann ainda 57 

informou a todos acerca da participação da AGIR na 46ª Assembleia Nacional da ASSEMAE, que 58 

ocorrerá entre os dias 16 e 19 de Maio em Jaraguá do Sul, onde terá um estande em parceria com a ARIS 59 

e a ARES-PCJ, e ainda apresentará os seguintes trabalhos: “Visão sobre a atuação de uma agência 60 

reguladora nos planos municipais de saneamento”, cuja autoria é dos senhores Caio Barbosa de Carulice, 61 

Ricardo Hübner, e da senhora Vanessa Fernanda Schmitt; “Ouvidorias públicas municipais: instrumento 62 

de participação popular da gestão dos serviços de saneamento”, cuja autoria é do senhor Vitor Zanella 63 

Junior e da senhora Vanessa Fernanda Schmitt; e os pôsteres “Análise de custos em resíduos sólidos: a 64 

realidade e as perspectivas de gestão pelos municípios do Médio Vale do Itajaí”, cuja autoria é do senhor 65 

André Domingos Goetzinger, e das senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e Ana Cláudia Hafemann; e 66 

“Agências reguladoras e sua legitimidade para firmar termos de ajustamento de conduta na área do 67 

saneamento básico”, cuja autoria é do senhor Luciano Gabriel Henning, e das senhoras Vanessa 68 

Fernanda Schmitt e Ana Claudia Hafemann. Dando seguimento, o senhor Ricardo Alexandre da Silva 69 

passou a palavra ao senhor Caio Barbosa de Carulice para apresentar os Procedimentos Técnicos do 70 

mês de março. Como não houve abertura de novos procedimentos, o agente administrativo técnico 71 

da AGIR apresentou a quantidade de procedimentos técnicos em trâmite no momento, e também as 72 

vistorias realizadas em campo, sendo a primeira referente ao Procedimento Técnico nº 007/2014 73 

(Acompanhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Doutor Pedrinho), e a segunda ao 74 

Procedimento Técnico nº 011/2015 (Fiscalização Sistema de Abastecimento de Água – SAA Casan 75 

Benedito Novo), comentando acerca dos resultados obtidos em cada uma. Passando ao item 4 76 

(Proposta de Resolução Normativa para a Ouvidoria e Indicadores), o senhor Ricardo Alexandre da 77 

Silva passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, que informou que a Proposta de Resolução 78 

Normativa para a Ouvidoria foi encaminhada a todos os Conselheiros, possibilitando manifestações 79 

para alterações, e que posteriormente será enviada para consulta pública. Passando aos Indicadores, 80 

o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra aos senhores Caio Barbosa de Carulice e 81 

André Domingos Goetzinger, que comentaram acerca do estudo realizado utilizando dados já 82 

existentes dos municípios consorciados à AGIR, e da avaliação para determinar as faixas de 83 

desempenho. Comentaram ainda acerca das não conformidades encontradas, e sobre a futura 84 

utilização dos indicadores pela Agência. Houve ainda uma breve discussão entre os presentes acerca 85 

dos percentuais apresentados e a fidedignidade dos dados. O senhor Caio Barbosa de Carulice ainda 86 

informou que a metodologia utilizada será enviada aos Conselheiros para avaliações e 87 

manifestações. Comentou-se ainda acerca da importância da gestão por indicadores, inclusive na 88 

atuação da AGIR. Prosseguindo ao item 5 – Relatório Anual de Atividades 2015, o senhor Ricardo 89 

Alexandre da Silva passou a palavra a senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou a todos os 90 

principais pontos do relatório de atividades da AGIR do exercício 2015, e posteriormente entregou 91 

uma cópia do relatório em CD a cada Conselheiro. Passando ao item 6 – Assuntos Gerais, o senhor 92 

Ricardo Alexandre da Silva informou ainda que a próxima reunião ficará previamente agendada 93 

para o dia trinta (30) de maio do corrente ano. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do 94 

Comitê de Regulação deu por encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária, determinando 95 

que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo 96 

Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 97 

 98 

___________________________________              ___________________________________ 99 

                        Ricardo Alexandre de Oliveira                                            Giovana Peron 100 

                    Presidente do Comitê de Regulação                   Estagiária da AGIR e Secretária “ad hoc” 101 
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