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ATA Nº 039/2016, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016 DA 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA 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 sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.107, página 53, de 21.10.2016, às 14 horas, 9 

reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reuniões Vale Europeu da Associação dos 10 

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

número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: senhor Anísio 12 

Fantini, senhora Valdete Korz Marques, senhor Richard Buchinski, senhor Heverson Thrun, senhora 13 

Sandra A. A. de Oliveira, senhor José Carlos Spengler, senhor Gustavo Dunchatt Zettermann, 14 

senhor Guilherme Schmidt Pimentel, e senhor Ricardo Alexandre da Silva; e dos Conselheiros 15 

Suplentes: senhor Jonas Luiz de Lima, senhora Lucia R. V. Zermiani, e senhor José Vilson 16 

Brassiani; da senhora Maria de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR, senhor André 17 

Domingos Goetzinger – Agente Administrativo da AGIR, senhora Giovana Peron – Estagiária da 18 

AGIR, senhor Ademir Manoel Gonçalves – Economista da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice 19 

– Agente Administrativo Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, 20 

senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente 21 

Administrativa da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR, e senhor Artur Uliano – 22 

Diretor Técnico do SAMAE de Blumenau. Os trabalhos desta Reunião Ordinária do Comitê de 23 

Regulação da AGIR foram iniciados pelo Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo 24 

Alexandre da Silva, que cumprimentou a todos os presentes, e designou a senhora Giovana Peron 25 

para secretariar os trabalhos. Em seguida, foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e 26 

Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos e 27 

Técnicos; 4 – Consulta Pública para Resoluções Normativas; 5 – Edital nº 001/2016 – Eleição de 28 

Conselheiros Titulares e Suplentes; 6 – Assuntos Gerais. Referente à leitura e aprovação da ata da 29 

reunião anterior (item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da ata por e-mail aos 30 

Conselheiros no dia vinte e um (21) de outubro do corrente ano, e em razão de não ter havido 31 

manifestações acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Passando ao item 2 – Relatório 32 

Ouvidoria, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, 33 

Ouvidor da AGIR, que apresentou os procedimentos da ouvidoria do mês de outubro, iniciando pelo 34 

Procedimento nº 025/2016 (Correção de Faturamento – SAMAE Blumenau), informando que o 35 

SAMAE de Blumenau solicitou análise de possibilidade de correção de fatura de algumas unidades 36 

usuárias, em que foi cobrado valor menor por erro de impressão. A Agência verificou que em caso 37 

de faturamento menor por responsabilidade do prestador de serviço, não pode haver cobrança 38 

complementar, e diante disso, houve recurso da empresa ATLANTIS quanto à decisão da Direção 39 

Geral. O caso foi remetido ao Presidente do Comitê de Regulação, para que haja sorteio do relator 40 

da matéria, e para posterior deliberação do Comitê de Regulação. Passando ao Procedimento nº 41 

026/2016 (Reclamação referente a cobrança de tarifa de esgoto e interligação à rede – Blumenau), o 42 

Ouvidor da AGIR comentou acerca da reclamação de um morador pela cobrança da tarifa de esgoto 43 

por disponibilidade, sendo que não foi deixado ponto para interligação. A cobrança por 44 

disponibilidade ocorreu devido ao término do prazo legal, e não havia TIL para interligação pois foi 45 

verificado que o imóvel estava em condição de soleira negativa. Após contato do morador com a 46 

Concessionária Odebrecht Ambiental, foi realizada adequação interna para conexão à rede por 47 

declividade. Referente ao Procedimento nº 027/2016 (Reclamação odores de esgoto na Rua 48 

Godofredo Rangel – Bairro Fidélis – Blumenau), o senhor Vitor Zanella Junior informou que após 49 

vistoria da Concessionária Odebrecht Ambiental, foi constatado que o odor é oriundo das bocas de 50 
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lobo no entorno da COHAB que lá existe, caracterizando supostas ligações irregulares, e também 51 

foram identificados imóveis em soleira negativa que não estão ligados à rede de esgoto já 52 

disponível. Diante disso, questionou-se a Concessionária acerca da passagem do Programa Rio 53 

Limpo naquela localidade para verificação de possíveis irregularidades, e se os imóveis com soleira 54 

negativa foram notificados para se regularizarem. Ainda não houve manifestação da Concessionária. 55 

Em seguida, tratando do Procedimento nº 028/2016 (Reclamação cobrança tarifa de esgoto CDC nº 56 

71048 – Blumenau), o Ouvidor da AGIR comentou o caso de usuário que contestou a primeira 57 

cobrança da tarifa de esgoto realizada, alegando que não havia esgotado o prazo para cobrança por 58 

disponibilidade, e que não estava interligado no período em que houve cobrança retroativa. Em 59 

análise do caso, verificou-se que o momento em que deve ocorrer o faturamento inicial dos serviços 60 

de esgotamento sanitário é a partir do primeiro ciclo após a interligação, ou decorrido o prazo para 61 

interligação ao sistema disponível. Como isto não ocorreu, a reclamação foi encaminhada à 62 

Concessionária para manifestação, e aguarda-se resposta. Passando ao Procedimento nº 029/2016 63 

(Ocorrência de danos ao sistema público de esgotamento sanitário de Blumenau), o senhor Vitor 64 

Zanella Junior informou que a Concessionária Odebrecht verificou que foram ocasionados danos à 65 

rede de esgotamento sanitário por outros órgãos, e que pretende que os responsáveis arquem com os 66 

custos decorrentes de suas intervenções. Diante disso, a AGIR decidiu convocar uma Audiência de 67 

Conciliação entre a Concessionária, a SESUR, a Prefeitura Municipal e o SAMAE de Blumenau, a 68 

ser realizada no dia dezoito (18) de novembro. O Ouvidor da AGIR também mencionou o 69 

Procedimento nº 015/2016 (Adequações Call Center 115 – Blumenau), em que vários usuários 70 

queixam-se de não conseguir contato com o 115 do SAMAE de Blumenau, pois a ligação é 71 

redirecionada ao prestador de serviços do Município de Joinville/SC. Foi repassado ao SAMAE uma 72 

lista com os usuários reclamantes, e aguarda-se a tomada de providências para adequações. O senhor 73 

Vitor Zanella Junior comentou ainda acerca do projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!”, que visitou os 74 

Municípios de Botuverá e Guabiruba no dia dezoito (18) de outubro, e também informou que os 75 

próximos municípios a serem visitados serão Rio dos Cedros e Pomerode. Voltando a tratar do 76 

Procedimento nº 025/2016, o senhor Ricardo Alexandre da Silva, Presidente do Comitê de 77 

Regulação da AGIR, solicitou maiores explicações acerca do ocorrido, e a senhora Sandra A. A. de 78 

Oliveira tomou a palavra, informando que a empresa responsável pela gestão comercial do SAMAE 79 

de Blumenau cometeu um erro na impressão das faturas, no valor referente à cobrança do tratamento 80 

de esgoto, e que devido a cobrança ter sido feita em valor menor, a diferença seria cobrada no mês 81 

seguinte. A senhora Lúcia R. V. Zermiani ainda acrescentou que houve erro no cálculo do valor da 82 

tarifa de esgoto de vários imóveis, pois a casa decimal dos valores relativos ao preço do esgoto 83 

foram desconsideradas no momento do cálculo do faturamento deste serviço. Como a AGIR se 84 

manifestou contrária a este procedimento, a empresa Atlantis, que é a responsável, entrou com 85 

recurso. Visto que seria necessário um relator para dar continuidade ao caso, o senhor Ricardo 86 

Alexandre da Silva aproveitou o ensejo para realizar o sorteio de um Conselheiro Titular do Comitê 87 

para ser o relator do caso, e após o sorteio entre os membros que não são representantes nem do 88 

SAMAE e nem da Odebrecht, partes interessadas no Procedimento em questão, foi sorteado o 89 

senhor Anísio Fantini como relator do caso. Dando sequência aos trabalhos, no item 3 (Relatório 90 

Procedimentos Administrativos e Técnicos), o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra 91 

ao senhor Caio Barbosa de Carulice, Agente Administrativo Técnico da AGIR, que informou que 92 

não foram abertos novos Procedimentos no último mês. Comentou também acerca dos 93 

Procedimentos em andamento, em especial aqueles referentes aos Relatórios de Fiscalização, e para 94 

os quais foram emitidos Termos de Notificação. Informou ainda acerca da participação do Diretor 95 

Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner, nos grupos de trabalho formados em parceria com a 96 

AMMVI para discussão sobre Lodo de ETA e Terraplanagem, e em uma reunião com a CASAN na 97 

Prefeitura de Guabiruba para discussão acerca do novo contrato do Município com a Companhia. 98 

Citou também a realização do Seminário “Segurança em manipulação de produtos químicos de 99 

ETAs e ETEs” no dia vinte e oito (28) de setembro, e da Câmara Técnica de Gestão de Perdas da 100 
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ABES no dia vinte e um (21) de outubro, ambos na AGIR. O senhor Caio Barbosa de Carulice 101 

também apresentou um questionamento do SAMAE de Gaspar referente a uma mancha de óleo que 102 

surgiu no Rio Itajaí-Açu, próximo a um ponto de captação de água da autarquia, e foi constatado 103 

posteriormente que o óleo era oriundo de um vazamento em equipamento de empresa extratora de 104 

areia. Tomando a palavra, o senhor Ricardo Hübner, Diretor Técnico da AGIR, salientou a 105 

gravidade da ocorrência, do quanto é importante haver um plano emergencial de contingência para 106 

casos deste tipo, e informou que entrará em contato com a Defesa Civil Estadual para solicitação de 107 

informações do que pode ser feito nestas situações. Na sequência, o Presidente do Comitê de 108 

Regulação da AGIR passou a palavra à senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou os 109 

Procedimentos Administrativos abertos no período entre os dias vinte e sete (27) de setembro e sete 110 

(07) de novembro. Tratando do Procedimento nº 013/2016 (Acompanhamento do Inquérito Civil nº 111 

06.2014.00008635-4), informou que o caso está em análise. Já no Procedimento nº 014/2016 112 

(Proposta de instituição de tarifa beneficente – CASAN), comentou que também está em análise, e 113 

passou a palavra ao senhor André Domingos Goetzinger, Agente Administrativo da AGIR, que 114 

explicou que a CASAN fez solicitação de instituição de tarifa beneficente, mas não apresentou 115 

nenhum estudo de impacto financeiro. Portanto, após apresentação destes estudos, será dado 116 

andamento ao Procedimento. Passando ao item 4 da pauta (Consulta Pública para Resoluções 117 

Normativas), o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra à senhora Maria de Fátima 118 

Martins, Assessora Jurídica da AGIR, que informou que, devido a pedido de alguns prestadores, o 119 

prazo para envio de contribuições para as Resoluções Normativas foi prorrogado até o dia vinte (20) 120 

de novembro de 2016. Na sequência, passou a palavra ao Diretor Técnico da AGIR, senhor Ricardo 121 

Hübner, que comentou acerca de algumas contribuições recebidas referentes à Resolução Normativa 122 

nº 006/2016, que trata da utilização de Indicadores, e também informou que a escolha dos 123 

Indicadores foi feita de acordo com um padrão estabelecido pela ABAR – Associação Brasileira de 124 

Agências de Regulação. A senhora Lúcia R. V. Zermiani questionou se todos os dados solicitados 125 

estarão disponíveis nos prestadores, e o senhor André Domingos Goetzinger, Agente Administrativo 126 

da AGIR, informou que sim, pois também são utilizados no SNIS. Mantendo-se com a palavra, o 127 

senhor André Domingos Goetzinger apresentou as considerações feitas referentes às Resoluções 128 

Normativas nº 006 e 007/2016, sobre Reajustes e Revisões, e posteriormente, o senhor Vitor Zanella 129 

Junior apresentou as considerações feitas na Resolução Normativa nº 009/2016, no que tange a 130 

atuação da Ouvidoria. Por fim, ficou acordado que ao final do prazo da Consulta Pública, todas as 131 

considerações serão encaminhadas por e-mail aos Conselheiros, e uma nova reunião será agendada 132 

para análise e discussão. Na sequência, referente ao item 5 (Edital nº 001/2016 – Eleição 133 

Conselheiros Titulares e Suplentes), o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra à 134 

senhora Ana Claudia Hafemann, Agente Administrativa da AGIR, que lembrou que as vagas 135 

disponíveis para ocupação no Comitê de Regulação seriam de três (03) Conselheiros Titulares, 136 

sendo um (01) indicado pela AGIR, um (01) pelos usuários e um (01) pelos prestadores de serviço; e 137 

três vagas de Conselheiro Suplente, todas indicadas pela AGIR. Em seguida, apresentou o currículo 138 

de todos os indicados para ocuparem as vagas de Conselheiro do Comitê de Regulação, sendo os 139 

indicados pela AGIR: o senhor Gabriel Cristofolini, a senhora Janaína Silva Cunha, o senhor Luiz 140 

Alberto de Souza, e a senhora Noemia Bohn; indicados pelos usuários: a senhora Adriane Grätsch 141 

Thiem e o senhor Sérgio Luiz Hayashi; e indicados pelos prestadores de serviços: o senhor Artur 142 

Uliano, o senhor José Vilson Brassiani, e o senhor Ernâni Bolognini. A senhora Ana Claudia 143 

Haffemann distribuiu as cédulas de votação, e após a contagem dos votos, ficaram eleitos: o senhor 144 

Luiz Alberto de Souza como Conselheiro Titular, a senhora Noemia Bohn, o senhor Gabriel 145 

Cristofolini, e a senhora Janaina Silva Cunha como Conselheiros Suplentes, todos representando a 146 

AGIR. Como Conselheira Titular representante dos Usuários, ficou eleita a senhora Adriane Grätsch 147 

Thiem, e como Conselheiro Titular representante dos Prestadores de Serviço, ficou eleito o senhor 148 

José Vilson Brassiani. Visto que o senhor José Vilson Brassiani ocupava o cargo de Conselheiro 149 

Suplente, e com sua eleição para Conselheiro Titular o cargo ficou vago, o senhor Artur Uliano, 150 

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 

 

4 

segundo mais votado, assume como Conselheiro Suplente representante dos Prestadores de Serviço. 151 

Na sequência, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Jonas Luiz de Lima, 152 

que informou acerca de sua renúncia ao cargo de Conselheiro Suplente do Comitê de Regulação da 153 

AGIR, por ter sido eleito para atuar como vereador no Município de Indaial. Visto que seu cargo 154 

como Conselheiro Suplente também ficaria vago, o senhor Ernâni Bolognini, terceiro mais votado 155 

como indicado para representante dos Prestadores de Serviço, assume o posto. Passando aos 156 

Assuntos Gerais (item 6 da pauta), o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR informou que a 157 

próxima reunião será no dia vinte e oito (28) de novembro, e abriu a palavra aos demais 158 

Conselheiros, onde o senhor José Vilson Brassiani agradeceu pelos votos recebidos na eleição de 159 

Conselheiro, e a senhora Maria de Fátima Martins lembrou que as contribuições para a Consulta 160 

Pública devem ser feitas no site da AGIR. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Ricardo 161 

Alexandre da Silva, Presidente do Comitê de Regulação, deu por encerrados os trabalhos desta 162 

reunião ordinária, determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata 163 

e que, depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos 164 

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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