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ATA Nº 017/2014, DE 24 DE FEVEREIRO 2014 DA 1 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 2 

REGULAÇÃO DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 3 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 4 

SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE 5 

DO ITAJAÍ – AGIR. 6 

 7 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, de acordo com a 8 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.426, página 343 de 9 

12.02.2014, no site e no mural da AGIR, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões do 1º 10 

piso da AMMVI, no endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado 11 

de Santa Catarina, às quatorze horas em primeira convocação, depois de verificada a 12 

presença dos conselheiros em número legal. A reunião contou com a presença do senhor 13 

Anísio Fantini – Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold - 14 

Diretor Geral da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da 15 

AGIR, Felipe Ruediger – Diretor Técnico da AGIR, Luciano Gabriel Henning – Assessor 16 

Jurídico da AGIR, Murilo Geviéski Ouriques – Agente Administrativo da AGIR, Diandra 17 

Mendes Medeiros, Ouvidora da AGIR, e dos seguintes Conselheiros Titulares: Sandro 18 

Lourival Cardoso, Ricardo Alexandra da Silva, Ricardo Hubner, Maria de Fátima Martins, 19 

Gustavo Dunchatt Zettermann, Valdete Korz Marques; e dos seguintes Conselheiros 20 

Suplentes: Jonas Luiz de Lima, Sandra A. A. Oliveira, José Carlos Spengler e Guilherme 21 

Schmidt Pimentel; como consta na lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os 22 

trabalhos da reunião extraordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pelo 23 

senhor Anísio Fantini, que deu as boas-vindas aos presentes e, com a concordância de todo, 24 

nomeou o senhor Murilo Geviéski Ouriques – Agente Administrativo da AGIR, para 25 

secretariar os trabalhos. Em seguida, foi dada a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 26 

1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Relatório de Ouvidoria; 3 – Relatório de 27 

Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – Aprovação Cargo Eletivo e Cargos 28 

Comissionados; 5 – Calendário de Reuniões para 2014; 6 – Reequilíbrio econômico-29 

financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de 30 

Blumenau (Procedimento Administrativo nº 010/2011-AGIR); 7 – Assuntos Gerais. Em ato 31 

seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, item 1, fica a mesma aprovada.  32 

Em seguida, passa-se diretamente ao item 3 – Procedimentos Administrativos e Técnicos, 33 

por motivos administrativos, onde a senhora Vanessa F. Schmitt menciona a abertura de mais 34 

procedimentos administrativos desde a última reunião do Comitê, sendo abertos ainda em 35 

2013 os seguintes procedimentos: 020/2013 sobre o reajuste para a tabela de preços de 36 

serviços públicos prestados pelo Samae/Timbó (ainda em andamento); 021/2013 acerca da 37 

revisão da taxa de coleta de lixo no município de Gaspar, encaminhada pelo Samae/Gaspar, 38 

no qual foi ratificado 11% (onze por cento) de revisão; 022/2013 abordando a verificação dos 39 

Contratos de Programa a serem firmados com a Casan e os municípios consorciados à AGIR 40 

(em andamento); 023/2013 sobre a revisão da taxa de coleta de lixo no município de 41 

Blumenau, encaminhada pelo Samae/Blumenau e aprovada sem o parecer da AGIR e; 42 

024/2013 acerca do reajuste anual do valor da tarifa dos serviços públicos de esgotamento 43 

sanitário prestados pela Concessionária Foz de Blumenau, autorizado em 10,97% (dez 44 

vírgula noventa e sete por cento). Para 2014, a senhora Vanessa Schmitt menciona que foram 45 

abertos, separadamente, os procedimentos administrativos, técnicos e de ouvidoria, sendo os 46 
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procedimentos administrativos referentes ao: 001/2014 abordando o acompanhamento da 47 

arrecadação, da gestão e dos investimentos indicados e, ainda, se tais ações estão em 48 

concordância com o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Blumenau (em 49 

andamento); 002/2014 sobre o reajuste tarifário aos serviços públicos de coleta, transporte e 50 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares no município de Brusque, prestados pela 51 

concessionária Recicle, no qual foi autorizado um reajuste de 6,75% (seis vírgula setenta e 52 

cinco por cento); 003/2014 acerca da revisão tarifária dos preços e serviços públicos 53 

prestados pelo Samae/Brusque (em andamento) e; 004/2014 sobre a revisão tarifária dos 54 

preços e serviços prestados pelo Samae/Gaspar (em andamento). Dando prosseguimento, 55 

com a palavra o senhor Felipe Ruediger, menciona os procedimentos técnicos abertos desde 56 

a última reunião do Comitê, sendo: a apuração de eventuais irregularidades verificadas “in 57 

loco” no Aterro Sanitário de Timbó; a realização de fiscalização técnica junto à Estação de 58 

Tratamento de Água – ETA II do Samae/Blumenau, para verificação das instalações de 59 

captação de água bruta, tratamento, reservação e distribuição; a apuração das irregularidades 60 

no fornecimento de água no município de Guabiruba; e a apuração das irregularidades no 61 

fornecimento de água no Loteamento Dona Edith, bairro Velha Grande, no município de 62 

Blumenau. Na continuidade, o senhor Anísio volta ao item 2 – Relatório de Ouvidoria, 63 

passando a palavra a senhora Diandra Mendes Medeiros, que informa haver somente um 64 

processo pendente desde o ano passado, relacionado à Rua São Bento, na Ponta Aguda, e que 65 

outros seis processos foram abertos no corrente ano, conforme apresentação que fica como 66 

parte integrante desta ata. O senhor Heinrich Luiz Pasold faz menção ao novo layout da 67 

fatura de água e esgoto; que os usuários acabam sobrecarregando a AGIR com ligações sem 68 

antes passar pelo 015 e 0800 do Samae e da Foz, respectivamente; que agora a Agência está 69 

fazendo uma seleção das ligações que devem de fato chegar à ouvidoria. A senhora Vanessa 70 

Fernanda Schmitt também cita sobre o trabalho de pós venda da Agência, em que as ligações 71 

feitas pelos usuários são retornadas para averiguar se o problema foi solucionado ou não; que 72 

ainda está sendo difícil a implementação pelos municípios de um contato direto para atender 73 

aos usuários reclamantes de problemas relacionados à água, lixo e esgoto. Finalizado o item 74 

2, inicia-se o item 4 – Aprovação Cargo Eletivo e Cargos Comissionados, e, com a palavra, o 75 

senhor Heinrich Luiz Pasold diz ser do Comitê de Regulação a palavra final nas nomeações 76 

dos cargos eletivo e de comissão, visto que o próprio Tribunal de Contas e a Associação 77 

Brasileira de Agências Reguladoras assim orienta para evitar que haja interferência política 78 

na gestão da Agência. Menciona a aprovação na Assembleia Geral dos Prefeitos dos cargos 79 

em comissão da senhora Vanessa Fernanda Schmitt e do senhor Luciano Gabriel Henning, 80 

Diretoria Administrativa e Assessoria Jurídica, respectivamente. Para o cargo da Diretoria 81 

Técnica, diz que ainda não foi transformado em cargo comissionado, visto a falta de alguns 82 

requisitos técnicos a serem cumpridos. Após maiores discussões e explicações, fica, portanto, 83 

aprovado pelos presentes a permanência da atual equipe, ratificando os nomes do senhor 84 

Heinrich Luiz Pasold para Diretor Geral, da senhora Vanessa Fernanda Schmitt para Diretora 85 

Administrativa e do senhor Luciano Gabriel Henning para Assessor Jurídico. No seguimento 86 

à reunião, o Presidente do Comitê, o senhor Anísio Fantini inicia o item 5 da pauta, 87 

Calendário de Reuniões para 2014, confirmando e aprovando o cronograma demonstrado, 88 

exceto em últimos casos quando impossibilitado por motivos maiores. O item 6 - 89 

Reequilíbrio Financeiro Foz – Samae, com a palavra o senhor Heinrich Luiz Pasold, este diz 90 

que foi aprovado o terceiro termo aditivo; que foi um acordo entre as partes para que não 91 

resultasse em parcelas astronômicas e com ônus as partes; que está dentro dos parâmetros 92 
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legais, segundo o parecer técnico de empresa especializada situada em São Paulo; que o 93 

reequilíbrio econômico-financeiro é de interesse do Comitê, pois a intenção das partes é a 94 

transparência e, portanto, a AGIR deve tomar conhecimento e acompanhar o andamento do 95 

termo como seu dever. Também, fizeram uso da palavra o senhor José Carlos Oecksler – 96 

Procurador do Samae/Blumenau e o senhor Sandro Stroeik, Diretor de Operações da Foz de 97 

Blumenau, que procederam aos esclarecimentos sobre o respectivo termo aditivo, o qual foi 98 

submetido à aprovação pelo Comitê, após envio prévio do mesmo aos Conselheiros. Desta 99 

forma, fica aprovado o Terceiro Temo Aditivo ao Contrato de Concessão para prestação do 100 

serviço público de esgotamento sanitário do município de Blumenau/SC. Para finalizar a 101 

reunião, o senhor Anísio Fantini prossegue com item 6 – Assuntos Gerais, onde nada foi 102 

levantado pelos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de 103 

Regulação, o senhor Anísio Fantini, agradeceu a presença de todos os conselheiros e demais 104 

presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião extraordinária, determinado que eu, 105 

Murilo Geviéski Ouriques, secretário “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de 106 

aprovada pelo Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos 107 

estatutários. 108 
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________________________________ 

ANÍSIO FANTINI 

Presidente do Comitê de Regulação 

_____________________________________ 

MURILO GEVIÉSKI OURIQUES 

Agente Administrativo da AGIR e 

Secretário “ad hoc”. 
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