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ATA Nº 025/2015, DE 27 DE ABRIL DE 2015 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

BLUMENAU/SC. 6 

 7 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1744, página 538, de 18.05.2015, às 14 9 

horas, reuniu-se na sala de reuniões da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – 10 

AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A reunião contou 11 

com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: Anísio Fantini, José Carlos Spengler, 12 

Gustavo D. Zettermann, Heverson Thrun, Maria de Fátima Martins, Ricardo Alexandre da Silva, 13 

Sandra A. A. Oliveira e Sandro Lourival Cardoso; e do Conselheiro Suplente: Jonas Luiz de 14 

Lima; da senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, senhor Ricardo 15 

Hübner – Diretor Técnico da AGIR, senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da 16 

AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativo da AGIR, senhor Caio Barbosa 17 

de Carulice – Agente Administrativo Técnico da AGIR e do senhor Vitor Zanella Junior – 18 

Ouvidor da AGIR. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram 19 

iniciados pela Presidente, a senhora Maria de Fátima Martins que cumprimentou a todos os 20 

presentes e, com a concordância de todos nomeou a senhora Ana Claudia Hafemann para 21 

secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e 22 

aprovação da ata anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos 23 

e Técnicos; 4 – Proposta de Resolução Normativa nº 007/2015: disciplina o procedimento 24 

administrativo para o reajuste e revisão de tarifas nos serviços públicos de saneamento básico nos 25 

municípios regulados pela AGIR; 5 – Proposta de Instrução Normativa nº 001/2015: 26 

padronização dos serviços de pavimentação e repavimentação do entorno de poços de visita e 27 

terminal de limpeza das redes coletoras de esgoto sanitário e outros serviços públicos existentes 28 

nos logradouros públicos; 6 – Assuntos gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da 29 

reunião anterior (item 1), a Presidente do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima 30 

Martins solicitou que a secretária, a senhora Ana Claudia Hafemann fizesse a leitura da ata e em 31 

razão de não ter havido manifestação acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. 32 

Prosseguindo ao item 2 – Relatório Ouvidoria, a senhora Maria de Fátima Martins passou a 33 

palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, o qual apresentou um relatório pormenorizado acerca das 34 

reclamações recebidas no sistema de Ouvidoria desta Agência, bem como a situação dos 35 

Procedimentos de Ouvidoria em andamento, iniciando com o Procedimento de Ouvidoria nº 36 

004/2015 (Reclamação Egon Henrique de Jesus Vitória - CDC 17947); n° 005/2015 37 

(Acompanhamento das reclamações do mau cheiro da ETE do Conjunto Habitacional Morada 38 

das Nascentes I e II); n° 006/2015 (Reclamação Odete Santiago - CDC 6647) e n° 007/2015 39 

(Acompanhamento do caso de morte de jovem por afogamento na ETA IV de Gaspar, localizada 40 

no bairro Bateias). Em continuidade, o senhor Vitor Zanella Junior ainda apresentou aos 41 

conselheiros presentes um relatório com a relação das reclamações recebidas desde a última 42 

reunião do Comitê, onde destacou que a maior parte das reclamações referem-se acerca de 43 

divergências de valores nas faturas para pagamento, vazamentos e reclamações do aumento da 44 

tarifa de esgotamento sanitário no município de Blumenau/SC. No próximo item, número 3 – 45 

Relatório de Procedimentos Administrativos e Técnicos, a Diretora Administrativa, senhora 46 

Vanessa Fernanda Schmitt fez a apresentação da situação dos Procedimentos Administrativos em 47 

andamento, iniciando com o Procedimento Administrativo nº 004/2015 (Revisão tarifária dos 48 

serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – 49 
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SAMAE), no qual foi pleiteado pela Autarquia o percentual de 8,90% (oito vírgula noventa por 50 

cento) e por Decisão da Diretoria Geral da AGIR, foi concedido o percentual de 8,18% (oito 51 

vírgula dezoito por cento) como reajuste anual, levando-se em consideração a análise de 52 

investimentos realizados pela Autarquia e ainda destacou que a programação de investimentos 53 

deve ser revista para cumprimento real das ações planejadas; n° 005/2015 (Revisão tarifária dos 54 

serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – 55 

SAMAE), onde foi pleiteado pela Autarquia o percentual de 11,04% (onze vírgula zero quatro 56 

por cento) e por Decisão da Diretoria Geral da AGIR, foi concedido o percentual de 7,68% (sete 57 

vírgula sessenta e oito por cento) a título de inflação do período, através da aplicação do Índice 58 

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC referente a março/2014 a fevereiro/2015; n° 59 

006/2015 (Reajuste Tarifário do SAMAE de Timbó), na qual foi pleiteado o percentual de 60 

reajuste de 10,00% (dez por cento) com base no INPC dos últimos quatorze meses, de 61 

fevereiro/2014 a março/2015. O processo está em análise pelo setor econômico-financeiro da 62 

AGIR. Na sequência, o senhor Ricardo Alexandre da Silva questionou sobre o reajuste anual para 63 

a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN tendo em vista sua atuação em todo 64 

o estado. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt então respondeu que há três anos, as Agências 65 

Reguladoras que regulam a CASAN, sendo elas AGIR, Agência Reguladora Intermunicipal de 66 

Saneamento – ARIS e a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de 67 

Santa Catarina – AGESAN, realizam estudo em conjunto na definição da tarifa ideal.  68 

Complementou que existem estudos para que a definição tarifária ocorra levando-se em 69 

consideração as Bacias Hidrográficas, considerando as características locais de cada região. 70 

Informou ainda que os técnicos da AGIR estão acompanhando esse estudo. Em continuidade, o 71 

Diretor Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner, também relatou brevemente sobre os 72 

Procedimentos Administrativos Técnicos, em trâmite na AGIR, iniciando com o Procedimento 73 

Administrativo Técnico n° 001/2013 (Apurar irregularidades no fornecimento de água no 74 

Município de Botuverá); n° 001/2014 (Apuração de irregularidades no Aterro Sanitário de 75 

Timbó/SC), observou que na última visita ao aterro constatou-se melhorias significativas; n° 76 

002/2014 (Fiscalização Técnica ETA II); n° 003/2014 (Desabastecimento de Água CASAN 77 

Guabiruba) e n° 008/2014 (Acompanhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Indaial). 78 

Complementou informando também que a segunda etapa de fiscalizações ainda estava ocorrendo. 79 

Informou que, referente aos relatórios da primeira fiscalização, ainda faltam informações que 80 

encontravam-se pendentes até o dia desta Reunião. Chamou a atenção à necessidade da 81 

conclusão da primeira fiscalização, com as devidas respostas e ações, para as providências 82 

quanto ao segundo relatório de fiscalização. Em continuidade, citou o exemplo da fiscalização 83 

realizada no município de Indaial/SC, relatou dois fatos pontuais, em relação ao longo tempo de 84 

uso dos equipamentos do laboratório e alertando sobre as condições dos corrimãos das estações 85 

de tratamento afetados pela corrosão e ação do tempo, gerando riscos à segurança dos operadores 86 

e demais pessoas que por ali transitem. Na sequência, o senhor Jonas Luiz de Lima agradeceu o 87 

apontamento da Agência, indicando que todas as observações e questionamentos realizados nas 88 

fiscalizações serão adequados para se apresentarem em conformidade com as normas técnicas. O 89 

senhor Gustavo Zettermann questionou em relação ao relatório de proteção ao trabalhador, pois 90 

neste documento constam as normas ao trabalhador e ao uso de Equipamento de Proteção 91 

Individual – EPI. Assim, o senhor José Carlos Spengler sugeriu que este documento seja cobrado 92 

das operadoras nas próximas fiscalizações. Em continuidade o senhor Ricardo Hübner ainda 93 

comentou acerca da fiscalização no município de Benedito Novo/SC, observando que foram 94 

detectados o longo tempo de uso dos equipamentos do laboratório e a turbidez da água dos 95 

reservatórios. Complementou informando a todos que os próximos municípios a ocorrerem as 96 

fiscalizações são Ascurra, Rodeio, Apiúna, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros e Guabiruba. 97 

Prosseguindo, a Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, a senhora Maria de Fátima 98 
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Martins, iniciou o item 4 da pauta, Proposta de Resolução Normativa nº 007/2015: disciplina o 99 

procedimento administrativo para o reajuste e revisão de tarifas nos serviços públicos de 100 

saneamento básico nos municípios regulados pela AGIR. Decidiu-se que o referido item será 101 

apresentado na próxima reunião deste Comitê de Regulação, fazendo-se constar das penalidades. 102 

O próximo tema de pauta em discussão foi o item 5 (Proposta de Instrução Normativa nº 103 

001/2015: padronização dos serviços de pavimentação e repavimentação do entorno de poços de 104 

visita e terminal de limpeza das redes coletoras de esgoto sanitário e outros serviços públicos 105 

existentes nos logradouros públicos). No referido item foi discutido e ponderado que é 106 

necessário, quando da execução da repavimentação, que sejam encaminhados comunicados a 107 

secretaria de planejamento do município. Além do exposto foram discutidos outros pontos e 108 

definida a redação final da referida Instrução Normativa, a qual deverá seguir para publicação e 109 

divulgação. Em assuntos gerais (item 6), a Diretora Administrativa da AGIR, a senhora Vanessa 110 

Fernanda Schmitt, convidou todos os presentes a participarem do Workshop Demosico 111 

promovido pelo setor de saneamento da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - 112 

AMMVI, tendo como tema principal o desenvolvimento de modelos de sistema de cobranças 113 

socialmente sustentáveis para uma economia circular com cobertura de custos. Ainda, agradeceu 114 

a participação dos Conselheiros que puderam estar presentes no 1º Workshop AGIR: Perdas de 115 

Água e Experiências Exitosas em Saneamento, lembrou também que a Agência está organizando 116 

o próximo workshop inicialmente proposto para abordar a temática sobre os Planos de 117 

Saneamento Básico. Informou a todos da participação do Diretor Técnico da AGIR, o senhor 118 

Ricardo Hübner, que passou a fazer parte do Comitê da Bacia do Itajaí, destacando a participação 119 

da AGIR nas discussões em questões relevantes ao saneamento básico da região. Na sequência, 120 

informou que a próxima reunião está agendada para realizar-se no dia 25 de maio de 2015. 121 

Lembrou ainda que, se houver necessidade de reunião extraordinária antes desta data, a mesma 122 

será convocada conforme os trâmites do Regimento Interno da AGIR. Com a palavra, a senhora 123 

Maria de Fátima Martins fez um breve relato sobre a sua visita ao Conselho de Regulação da 124 

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, juntamente com o Diretor Geral da 125 

AGIR, o senhor Heinrich Luiz Pasold. Comentou acerca da participação no referido Conselho 126 

como ouvinte, destacou o volume de informações e atividades realizadas pelos Conselheiros, 127 

bem como da importância do aprendizado que este Comitê de Regulação pode adquirir para suas 128 

próprias análises e decisões. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê de 129 

Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins agradeceu a presença de todos os Conselheiros e 130 

demais presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, 131 

Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada 132 

pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 133 

 134 

 135 

___________________________________              ___________________________________ 136 

   MARIA DE FÁTIMA MARTINS                             ANA CLAUDIA HAFEMANN 137 

     Presidente do Comitê de Regulação                           Agente Administrativa da AGIR 138 

               e Secretária “ad hoc” 139 
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