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ATA Nº 030/2015, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 DA 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 4 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 5 

REALIZADA EM BLUMENAU/SC. 6 

 7 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, de acordo com a 8 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1821, página 470, de 9 

04.09.2015, às 14 horas, reuniu-se na sala de reuniões da Associação dos Municípios do Médio 10 

Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A 11 

reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Anísio Fantini, Valdete 12 

Korz Marques, Gustavo D. Zettermann, José Carlos Spengler, Maria de Fátima Martins, Ricardo 13 

Alexandre da Silva e Sandra A. A. Oliveira; e dos Conselheiros Suplentes: Guilherme Schmidt 14 

Pimentel e Günther Lother Pertschy; do senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, 15 

senhor Vitor Zanella Junior - Ouvidor da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente 16 

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

AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhor André Domingos 18 

Goetzinger – Agente Administrativo da AGIR, senhora Simone Gomes – Assistente de 19 

Saneamento da AMMVI, senhora Giovana Peron – Estagiária da AGIR, e senhora Jennifer T. 20 

Geisler – Estagiária da AGIR. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da 21 

AGIR foram iniciados pela Presidente, a senhora Maria de Fátima Martins, que cumprimentou a 22 

todos os presentes e, com a concordância de todos nomeou a senhora Ana Claudia Hafemann 23 

para secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e 24 

aprovação da ata anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos 25 

e Técnicos; 4 – Apresentação do relatório de fiscalização de Sistema de Abastecimento de Água 26 

– SAA de município atendido pela CASAN; 5 – Pesquisa de metodologias e tecnologias para 27 

tratamento e destinação ambientalmente adequada dos lodos de ETAs; 6 – Revisão dos Planos 28 

Municipais de Saneamento; 7 – Visita Técnica Alemanha – “Estágio: Desenvolvimento de 29 

modelos de sistema de cobranças socialmente sustentáveis para uma economia circular com 30 

cobertura de custos em regiões específicas do Vale do Itajaí em Santa Catarina, Brasil.”; 8 – 31 

Assuntos Gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior (item 1), a 32 

Presidente do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins observou que a referida 33 

ata foi encaminhada através de e-mail aos conselheiros no dia 04 (quatro) de setembro, e em 34 

razão de não ter havido manifestação acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. 35 

Prosseguindo ao item 2 – Relatório Ouvidoria, a senhora Maria de Fátima Martins passou a 36 

palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou a situação dos Procedimentos de 37 

Ouvidoria em andamento, iniciando com o Procedimento de Ouvidoria nº 021/2015 (Reclamação 38 

de usuário enviada pela CMB - Recálculo Fatura) e posteriormente n° 022/2015 (Recurso 39 

Interposto pelo Usuário Robson Roveri de Carvalho nos autos do Processo Administrativo nº 40 

200-1506 - SAMAE – Blumenau). Complementou informando sobre o resultado da enquete 41 

realizada no site da AGIR, que questionava acerca do custo dos serviços de saneamento 42 

prestados baseado na qualidade dos mesmos, salientando que a maioria considerou o preço de 43 

tais serviços justo. O senhor Vitor Zanella Junior ainda comentou sobre o projeto “A AGIR quer 44 

ouvir você!”, que ocorreu no Município de Ascurra, onde este concedeu uma entrevista à rádio 45 

local Nova FM tratando das funções da AGIR e também explanando acerca da Ouvidoria da 46 

AGIR. O projeto também esteve no Município de Rio dos Cedros, onde os visitantes concederam 47 

entrevistas e preencheram formulários acerca dos serviços de saneamento. O senhor Vitor 48 

Zanella Junior salientou ainda que os próximos municípios a receberem o projeto serão Benedito 49 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Novo e Botuverá.  No próximo item, número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e 50 

Técnicos, a senhora Ana Claudia Hafemann fez a apresentação da situação dos Procedimentos 51 

Administrativos em andamento e respectivas movimentações durante o período de primeiro de 52 

setembro até vinte e oito de setembro, iniciando com o Procedimento Administrativo n° 53 

009/2015 (Apuração de diferenças no fechamento contábil relativas a saldo de contas a receber 54 

dos serviços públicos de esgotamento sanitário no Município de Blumenau/SC), informou que 55 

houve reunião entre as partes, com prorrogação de prazo até o dia 20 (vinte) de outubro; n° 56 

010/2015 (Apreciação do pedido de criação de tarifa social de abastecimento de água, intitulada 57 

Hospital Social, para os hospitais filantrópicos que prestem no mínimo 50% (cinquenta por 58 

cento) dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Blumenau/SC), 59 

observou que a AGIR já se manifestou acerca do valor da tarifa, e que há uma reunião marcada 60 

entre as partes; n° 011/2015 (Análise regulatória de implantação de procedimento para aplicação 61 

de bandeiras tarifárias aos serviços públicos de saneamento básico nos municípios regulados pela 62 

AGIR), comentou que foi encaminhada uma solicitação de documentação, e que está em 63 

aguardo; e n° 012/2015 (Apreciação de pedido de reajuste tarifário da tabela de tarifas dos 64 

serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode – 65 

SAMAE), relatou que este encontra-se sob análise, e o senhor Heinrich Luiz Pasold comentou 66 

sobre a necessidade de verificação do impacto do aumento da energia elétrica nos custos. Em 67 

continuidade, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao Diretor Técnico da AGIR, 68 

senhor Ricardo Hübner que discorreu sobre o Procedimento Técnico n° 001/2015 (Contaminação 69 

Rio Garcia ETA III SAMAE Blumenau), informando que a AGIR fez o acompanhamento da 70 

situação, houve aplicação de multa pela FAEMA, e o SAMAE, em parceria com a ONG Amigos 71 

da Natureza, fez distribuição de alevinos para repovoamento do rio atingido. Ainda referente a 72 

este procedimento, o senhor Ricardo Hübner afirmou que há uma reunião marcada entre AGIR e 73 

FAEMA para discussão deste tema; n° 016/2015 (Acidentes com produtos químicos – SAMAE 74 

Brusque), o Diretor Técnico da AGIR observou que o caso está sob acompanhamento e 75 

investigação, e que medidas de prevenção serão tomadas. O senhor Heinrich Luiz Pasold 76 

comentou ainda que este é o segundo acidente ocorrido no SAMAE de Brusque, que os 77 

funcionários receberam treinamento, salientou a importância das vistorias técnicas para evitar tais 78 

acontecimentos, e observou ainda o equívoco da empresa fornecedora do material químico. 79 

Houve ainda uma breve discussão entre os conselheiros, que afirmaram que as empresas 80 

fornecedoras deveriam oferecer maior qualidade e segurança no transporte e serviço de 81 

substâncias químicas, e que os funcionários necessitam de maior instrução e proteção. Passando 82 

para o item 4 - Apresentação do relatório de fiscalização de Sistema de Abastecimento de Água – 83 

SAA de município atendido pela CASAN, o Diretor Técnico da AGIR apresentou o relatório 84 

realizado a partir da vistoria feita na CASAN do Município de Botuverá, apresentando melhorias 85 

que foram ou não realizadas conforme requisitado em visita anterior. Dando continuidade ao item 86 

5 da pauta – Pesquisa de metodologias e tecnologias para tratamento e destinação 87 

ambientalmente adequada dos lodos de ETAs, o senhor Ricardo Hübner permaneceu com a 88 

palavra, informando dos contatos feitos com o CIMVI, com a AMMVI, e com a empresa Riovivo 89 

de Gaspar para envolvimento no tratamento do lodo. Explanou ainda acerca da pesquisa 90 

metodológica realizada, visando verificar o que é necessário para o tratamento e destinação do 91 

lodo, e comentou ainda sobre o envio de ofícios aos municípios consorciados à AGIR com 92 

requerimento de informações quantitativas e qualitativas do lodo gerado pelas ETAs. Houve 93 

ainda uma breve discussão entre os senhores Heinrich Luiz Pasold, Guilherme S. Pimentel e 94 

Ricardo Hübner sobre a melhor alternativa para secagem e destinação do lodo, e da possibilidade 95 

de realizar-se um workshop acerca destes temas. A senhora Maria de Fátima Martins, Presidente 96 

do Comitê de Regulação, prosseguiu ao item 6 da pauta – Revisão dos Planos Municipais de 97 

Saneamento, passando a palavra ao senhor Ricardo Hübner, que informou a pretensão de realizar 98 

http://www.agir.sc.gov.br/
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uma auditoria dos planos, cuja elaboração deve ser feita em forma de checklist, e depois de 99 

aplicada, caberia à AMMVI fazer um diagnóstico, e à AGIR auxiliar na fiscalização. O Diretor 100 

Técnico da AGIR ainda observou as dificuldades encontradas na aplicação dos primeiros Planos 101 

de Saneamento elaborados, e passou a palavra para a senhora Simone Gomes – Assistente de 102 

Saneamento da AMMVI, que informou que alguns municípios já iniciaram a revisão do Plano de 103 

Saneamento, e que este deve ser compatível com o Plano de Bacia; sugeriu ainda a realização de 104 

um evento para apresentar o Plano de Bacia, e de efetuar um diagnóstico de fossa e filtro nos 105 

municípios consorciados. O senhor Heinrich Luiz Pasold comentou neste momento do evento a 106 

ser realizado pela AGIR com o senhor Alceu Galvão no dia 20 (vinte) de outubro, que será 107 

acerca da Revisão de Planos de Saneamento, salientando que a agência está disposta a dar auxílio 108 

a todos os municípios nesta questão, e de parceria com a ARES para acompanhando das revisões 109 

dos Planos de Saneamento. Em continuidade ao item 7 – Visita Técnica Alemanha – “Estágio: 110 

Desenvolvimento de modelos de sistema de cobranças socialmente sustentáveis para uma 111 

economia circular com cobertura de custos em regiões específicas do Vale do Itajaí em Santa 112 

Catarina, Brasil.”, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao senhor André 113 

Domingos Goetzinger – Agente Administrativo da AGIR, que discorreu sobre as visitas 114 

realizadas às empresas de tratamento de resíduos sólidos e também aterros de destinação final. 115 

Salientou ainda que algumas medidas vistas poderiam ser adotadas pelos municípios, onde quem 116 

gera mais resíduo paga uma tarifa maior, e uma mudança de rotas e maneiras de coleta para 117 

otimização de tempo e custos. Passando ao item 8 da pauta – Assuntos Gerais, a Presidente do 118 

Comitê de Regulação, senhora Maria de Fátima Martins, apresentou a votação para escolha dos 119 

novos membros do Comitê de Regulação, passando a palavra para a senhora Ana Claudia 120 

Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, que realizou uma breve apresentação de todos os 121 

candidatos e posteriormente entregou as cédulas de votação aos Conselheiros deste Comitê. Após 122 

a contagem dos votos, ficou verificado que a primeira vaga de Conselheiro Titular será ocupada 123 

pelo senhor Anísio Fantini, sendo este indicado pela AGIR. A segunda vaga de Conselheiro 124 

Titular será ocupada pelo senhor José Carlos Spengler, cuja indicação foi feita pelos usuários. A 125 

terceira e última vaga de Conselheiro Titular será ocupada pelo senhor Guilherme S. Pimentel, 126 

indicado pelos prestadores de serviço. Já para as vagas de Conselheiro Suplente, assumem a 127 

senhora Karine Krüger como indicada dos usuários, o senhor José Vilson Brassiani como 128 

indicado dos prestadores de serviço, e a senhora Lúcia Regina Vieira Zermiani, também como 129 

indicada dos prestadores. Em sequência, a senhora Giovana Peron comentou ainda sobre a 130 

disponibilidade de vagas para o curso de Implantação e Operações de Redes e Ramais de Esgoto 131 

que ocorrerá no dia 30 (trinta) de setembro. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do 132 

Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins agradeceu a presença de todos os 133 

Conselheiros e demais presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, 134 

determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, 135 

depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

___________________________________              ___________________________________ 142 

   MARIA DE FÁTIMA MARTINS                             ANA CLAUDIA HAFEMANN 143 

     Presidente do Comitê de Regulação                           Agente Administrativa da AGIR 144 

               e Secretária “ad hoc” 145 
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