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ATA Nº 038/2016, DE 26 DE SETEMBRO 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 seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a 8 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.079, página 560, de 9 

12.09.2016, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reuniões da 10 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos 11 

conselheiros em número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros 12 

Titulares: senhora Valdete Korz Marques, senhora Sandra A. A. de Oliveira, senhor José Carlos 13 

Spengler, senhor Gustavo Dunchatt Zettermann, e senhor Ricardo Alexandre da Silva; e dos 14 

Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani; do senhor Luciano Gabriel Henning – 15 

Assessor Jurídico da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo Técnico da 16 

AGIR, senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – 17 

Agente Administrativa da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR, senhora Maria de 18 

Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora 19 

Administrativa da AGIR, senhor André Domingos Goetzinger – Agente Administrativo da AGIR, 20 

senhora Giovana Peron – Estagiária da AGIR, e senhora Ana Luisa Reinke – Administradora 21 

Contratual da Odebrecht Ambiental. Os trabalhos desta Reunião Ordinária do Comitê de Regulação 22 

da AGIR foram iniciados pelo Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo Alexandre da 23 

Silva, que cumprimentou a todos os presentes, e nomeou a senhora Giovana Peron para secretariar 24 

os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata 25 

Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – 26 

Consulta Pública para Resoluções Normativas; 5 – Edital nº 001/2016 – Eleição Conselheiros 27 

Titulares e Suplentes; 6 – Assuntos Gerais. Referente à leitura e aprovação da ata da reunião anterior 28 

(item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da ata por e-mail aos Conselheiros no dia doze 29 

(12) de setembro do corrente ano, e em razão de não ter havido manifestações acerca do relatado, 30 

considerou-se a mesma aprovada. Passando ao item 2 – Relatório Ouvidoria, o senhor Ricardo 31 

Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, Ouvidor da AGIR, que 32 

apresentou os procedimentos da ouvidoria dos meses de agosto e setembro, iniciando pelo 33 

Procedimento nº 016/2016 (Análise de caso - Coleta de Resíduos Sólidos em Brusque – RECICLE), 34 

informando que a Concessionária RECICLE solicitou a análise de um caso em uma unidade 35 

residencial geradora de grande número de fezes animais para coleta. Após avaliação, a AGIR 36 

manifestou-se informando que a Concessionária não tem obrigação de fazer esta coleta, que o 37 

material deve ser descartado na rede coletora de esgoto ou até mesmo ser coletado por empresa 38 

especializada, e ainda encaminhou esta análise para a Prefeitura Municipal de Brusque, à Vigilância 39 

Sanitária e ao SAMAE de Brusque. Em seguida, passando ao Procedimento nº 017/2016 40 

(Inadimplência Parque Vila Germânica – Blumenau), o senhor Vitor Zanella Junior comentou que 41 

foi realizada uma audiência de conciliação entre representantes do SAMAE de Blumenau e da 42 

Concessionária Odebrecht Ambiental. Na ocasião, aceitou-se a proposta feita pelo Parque Vila 43 

Germânica, e acordou-se que parte dos débitos serão pagos após as festas de outubro, e que será 44 

realizada uma nova audiência de conciliação no mês de novembro para negociação dos débitos 45 

remanescentes. Tratando do Procedimento nº 018/2016 (Acompanhamento das adequações da rede 46 

pluvial e de esgoto na Rua Luís Probst, Boa Vista, Blumenau), o Ouvidor da AGIR informou que 47 

foram realizadas reuniões no local com participação da AGIR, da Concessionária Odebrecht 48 

Ambiental, do SAMAE Blumenau, da Secretaria de Serviços Urbanos (SESUR), e moradores 49 

daquela rua. Na ocasião, foram apontadas melhorias a serem realizadas na rede de drenagem pluvial 50 
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e também na rede de esgoto, e uma nova inspeção será feita após a realização destas medidas. Na 51 

sequência, tratando do Procedimento nº 019/2016 (Reclamação obras de saneamento básico em 52 

Brusque), o senhor Vitor Zanella Junior comentou acerca de reclamação realizada por problemas em 53 

obras sob responsabilidade da Secretaria de Obras do Município de Brusque. Foi encaminhado 54 

ofício à Prefeitura de Brusque solicitando a resolução do caso, e em resposta, a Secretaria de Obras 55 

informou que realizará vistoria no local e providenciará as adequações necessárias. Passando ao 56 

Procedimento nº 020/2016 (Análise de solicitação da Câmara Municipal de Blumenau referente a 57 

tarifa social e demais ocorrências nos condomínios do Programa Minha Casa Minha Vida), o 58 

Ouvidor da AGIR informou acerca da solicitação feita pela Câmara Municipal de Blumenau para 59 

aplicação de Tarifa Social, aferição dos hidrômetros internos, e verificação de diferença de valores 60 

em condomínios do Programa Minha Casa Minha Vida. Foi solicitada manifestação do SAMAE de 61 

Blumenau acerca do caso, que informou que a Tarifa Social é aplicada, mas apenas aos moradores 62 

que apresentem documentação completa de comprovação de baixa renda. Com relação aos 63 

hidrômetros, o SAMAE informou que realiza a aferição do hidrômetro mestre/externo, e que cabe 64 

ao condomínio realizar a leitura dos hidrômetros internos e repassá-la à Autarquia. Com relação às 65 

diferenças de valores, estas serão consideradas como sendo oriundas de uso comum do condomínio. 66 

Cabe, portanto, ao condomínio, preservar a integridade dos hidrômetros internos e demais 67 

instalações hidráulicas, e comunicar ao SAMAE sempre que tenham conhecimento de 68 

irregularidades. Após breve discussão entre os Conselheiros sobre depreciação dos hidrômetros e 69 

inadimplência nestes condomínios, sugeriu-se que o SAMAE faça uma aferição esporádica dos 70 

hidrômetros internos, e ainda que haja uma maior conscientização aos usuários da importância da 71 

manutenção e troca dos hidrômetros. Passando ao Procedimento nº 021/2016 (Sistemas de 72 

identificação de pagamento em duplicidade), o senhor Vitor Zanella Junior informou que foram 73 

encaminhados ofícios a todos os prestadores de serviços regulados pela AGIR, para verificação da 74 

existência de mecanismo de identificação de pagamentos em duplicidade no sistema de cobrança. 75 

Alguns prestadores já enviaram documentação que comprova a existência deste mecanismo, e 76 

aguarda-se a manifestação dos restantes. Em sequência, o senhor Vitor Zanella Junior apresentou o 77 

Procedimento nº 022/2016 (Acompanhamento de casos de acúmulo de leitura em Blumenau), 78 

informando que após reclamações de usuários que receberam faturas com valores elevados devido a 79 

períodos de acúmulo de leitura, houve uma reunião com o SAMAE de Blumenau para alinhar o 80 

método de cobrança nestes casos. Tratando do Procedimento nº 023/2016 (Reclamação recálculo de 81 

fatura devido a vazamento interno - SAMAE Blumenau), o Ouvidor da AGIR informou que após 82 

negativa de recálculo da fatura por parte do SAMAE, e mediante reclamação da usuária, decidiu-se 83 

aplicar o disposto na Resolução Normativa nº 001/2013 da AGIR, que possibilita o recálculo da 84 

fatura considerando a média de consumo medido, e aguarda-se manifestação do SAMAE. Passando 85 

ao Procedimento nº 024/2016 [Comissão de Avaliação Técnica (AGIR, SAMAE Blumenau e 86 

Concessionária Odebrecht Ambiental)], o senhor Vitor Zanella Junior informou acerca da formação 87 

de uma Comissão para análise de casos de usuários com dificuldades técnicas para interligação na 88 

rede de esgoto em Blumenau (Ex: cota negativa, faixas sanitárias). Informou ainda que a primeira 89 

reunião ocorreu no dia treze de setembro do corrente ano, e que os encontros serão mensais. O 90 

senhor Vitor Zanella Junior comentou ainda acerca do projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!”, que 91 

visitou o Município de Rodeio no dia vinte e cinco (25) de agosto, e os Municípios de Doutor 92 

Pedrinho e Benedito Novo no dia vinte e dois (22) de setembro, e também que o projeto recebeu o 93 

selo de “Boa Prática” no “Prêmio Boas Práticas em Gestão Pública” da UDESC/ESAG. O Ouvidor 94 

da AGIR também citou a reunião realizada com a Concessionária Odebrecht Ambiental para tratar 95 

do Programa Rio Limpo, e que o principal tópico da discussão foi a necessidade de verificação de 96 

imóveis fechados. Para tanto, foi sugerido o envio de avisos para agendamento de vistoria. Dando 97 

sequência aos trabalhos, no item 3 (Relatório Procedimentos Administrativos e Técnicos), o senhor 98 

Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra à senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou os 99 

Procedimentos Administrativos abertos no período entre os dias vinte e seis (26) de julho e vinte e 100 
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seis (26) de setembro. Tratando do Procedimento nº 001/2016 (Solicitação de prorrogação de prazo 101 

para interligação ao Sistema Público de Esgotamento Sanitário de Blumenau-SC – 10º Batalhão de 102 

Polícia Militar de Santa Catarina e Câmara Municipal de Vereadores – Blumenau/SC), a senhora 103 

Ana Claudia Hafemann informou que os prazos para interligação à rede de esgoto foram 104 

prorrogados, sendo até o dia trinta e um (31) de dezembro do corrente ano para a Câmara de 105 

Blumenau, e até o final do mês de janeiro de dois mil e dezessete para o 10º Batalhão de Polícia 106 

Militar. Em sequência, no Procedimento nº 012/2016 (Apreciação do pedido de reajuste tarifário da 107 

tabela de tarifas dos serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e 108 

Esgoto de Pomerode), a Agente Administrativa informou que o Procedimento está em fase de 109 

análise, e que inclusive está sendo utilizado como piloto para a nova metodologia de fórmula 110 

paramétrica a ser implantada pela AGIR. Em seguida, tomando a palavra, a senhora Vanessa 111 

Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa da AGIR, informou a todos acerca do Planejamento 112 

Estratégico que está sendo elaborado e implantado na Agência, e também sobre as Resoluções 113 

Normativas que entraram em Consulta Pública. Dando seguimento aos trabalhos, o senhor Ricardo 114 

Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Caio Barbosa de Carulice para apresentação dos 115 

Procedimentos Técnicos. O Agente Administrativo Técnico da AGIR comentou acerca do 116 

Procedimento nº 002/2016 (Rua Luiz Probst, Bairro Boa Vista – Blumenau/SC), que também foi 117 

apresentado pelo Ouvidor da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior, e informou quais serão as 118 

melhorias a serem realizadas pela Concessionária Odebrecht Ambiental e pela Secretaria de 119 

Serviços Urbanos. Passando ao Procedimento nº 003/2016 (Desabastecimento de Água Tratada 120 

SAMAE Blumenau), o senhor Caio Barbosa de Carulice informou que foram emitidos o Parecer 121 

Técnico nº 089/2016 e o Termo de Notificação nº 020/2016, e aguarda-se manifestação do SAMAE. 122 

O Agente Administrativo Técnico informou ainda acerca da participação do senhor Ricardo Hübner, 123 

Diretor Técnico da AGIR, nas reuniões da Câmara Temática de Gestão de Perdas de Água da ABES 124 

e  no Grupo de Trabalho formado em parceria com a AMMVI para discussão sobre lodo gerado em 125 

Estações de Tratamento de Água e também Terraplanagem, e sobre o “Seminário: Segurança em 126 

manipulação de produtos químicos de ETAs e ETEs” que será promovido pela AGIR no dia vinte e 127 

oito (28) de setembro. Informou ainda acerca da visita realizada na Estação de Tratamento de Água 128 

II do SAMAE de Blumenau, juntamente com representantes do Corpo de Bombeiros, para verificar 129 

a questão da segurança em manuseio do cloro gás utilizado nestas estações. Passando ao item 4 da 130 

pauta (Consulta Pública para Resoluções Normativas), o Presidente do Comitê de Regulação da 131 

AGIR passou a palavra à senhora Maria de Fátima Martins, Assessora Jurídica da AGIR, que 132 

informou acerca do lançamento das Minutas de Resoluções em Consulta Pública, sendo estas a 006 - 133 

Procedimentos para coleta, sistematização de dados e cálculo de indicadores, para avaliação da 134 

evolução de desempenho da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e 135 

esgotamento sanitário dos municípios regulados pela AGIR; a 007 - Procedimentos e metodologia 136 

de cálculo de reajuste das tarifas e preços públicos a serem observados pelos prestadores dos 137 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, dos municípios 138 

consorciados à AGIR, quando do reajuste das tarifas e preços públicos de água e esgoto; a 008 - 139 

Procedimentos e metodologia de revisão tarifária a serem observados pelos prestadores dos serviços 140 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, dos municípios consorciados à 141 

AGIR, quando da revisão das tarifas de água e esgoto; e a 009 - Procedimentos de ouvidoria para 142 

instituição do relatório trimestral de atendimento das ouvidorias e dos serviços de atendimento ao 143 

consumidor (SAC) dos prestadores de serviços de saneamento básico. A Assessora Jurídica da 144 

AGIR informou ainda que foram realizadas simulações, seguidos critérios para seleção dos 145 

indicadores, e que foram respeitados os Planos Municipais de Saneamento Básico. Informou 146 

também que sugestões e considerações serão aceitas até o dia trinta (30) de outubro do corrente ano, 147 

para posteriormente serem compiladas em um relatório. O senhor André Domingos Goetzinger, 148 

Agente Administrativo da AGIR, comentou ainda acerca do índice de satisfação dos indicadores 149 

utilizados, e da importância de os Planos Municipais de Saneamento Básico estarem atualizados. 150 
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Em sequência, referente ao item 5 (Edital nº 001/2016 – Eleição Conselheiros Titulares e 151 

Suplentes), o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Luciano Gabriel 152 

Henning, Assessor Jurídico da AGIR, que informou a todos acerca da Abertura do Edital de 153 

Convocação nº 001/2016, que convoca todos os interessados em participar da eleição para ocupar as 154 

vagas de Conselheiro Titular e Suplente do Comitê de Regulação da AGIR, e que tal Edital foi 155 

divulgado por e-mail, via Ofício, e também no site da AGIR. Informou ainda que o prazo para envio 156 

de indicações é até o dia trinta (30) de outubro do corrente ano. O Assessor Jurídico da AGIR ainda 157 

comentou que, até nova eleição, os mandatos dos Conselheiros Titulares Valdete Korz Marques, 158 

Heverson Thrun e Gustavo Dunchatt Zettermann serão prorrogados. Passando ao item 6 (Assuntos 159 

Gerais), o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, senhor Ricardo Alexandre da Silva, abriu a 160 

palavra aos demais Conselheiros, porém não houve manifestações. Nada mais havendo a ser tratado, 161 

o senhor Ricardo Alexandre da Silva, Presidente do Comitê de Regulação, deu por encerrados os 162 

trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse 163 

a presente ata e que, depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos 164 

termos estatutários. 165 

 166 

 167 

 168 

 169 

___________________________________              ___________________________________ 170 

                Ricardo Alexandre da Silva                                               Giovana Peron 171 

         Presidente do Comitê de Regulação                   Estagiária da AGIR e Secretária “ad hoc” 172 
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