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ATA Nº 018/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 5 

AGIR. 6 

 7 

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

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.466, página 469 de 9 

11.04.2014, 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, da senhora Vanessa Fernanda 14 

Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, do senhor Felipe Ruediger – Diretor Técnico da 15 

AGIR, do senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, do senhor Murilo 16 

Geviéski Ouriques – Agente Administrativo da AGIR, do senhor Caio Barbosa de Carulice - 17 

Agente Administrativo Técnico da AGIR e dos seguintes Conselheiros Titulares: Valdete 18 

Korz Marques, Ricardo Alexandra da Silva, Heverson Thrun, Maria de Fátima Martins; e dos 19 

seguintes Conselheiros Suplentes: Ayrton Adão Schmitt Júnior, Jonas Luiz de Lima e 20 

Guilherme Schmidt Pimentel; como consta na lista de presença devidamente assinada e 21 

arquivada. Os trabalhos da Reunião Ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram 22 

iniciados pelo senhor Anísio Fantini, que deu as boas-vindas aos presentes e, com a 23 

concordância de todo, nomeou o senhor Murilo Geviéski Ouriques para secretariar os 24 

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

ata anterior; 2 – Relatório de Ouvidoria; 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e 26 

Técnicos; 4 – Fiscalização 2014; 5 – Assuntos Gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação 27 

da ata da reunião anterior (item 1), fica a mesma aprovada por todos os presentes. 28 

Prosseguindo ao item 2 – Relatório de Ouvidoria, o senhor Luciano Gabriel Henning inicia 29 

uma apresentação de como é o procedimento feito para o atendimento da ouvidoria, o qual 30 

demonstra por meio de uma tabela as informações que são coletadas dos usuários, as 31 

orientações passadas a eles e o pós atendimento, além de mencionar os problemas mais 32 

frequentemente ocorridos, quais são: faturas em atraso e divergência nos valores das 33 

mesmas. No próximo item, número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e 34 

Técnicos, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt faz um breve relato a respeito dos 35 

Procedimentos Administrativos, iniciando pelo Processo 03 (Reajuste Tarifa de Água de 36 

Brusque); 04 (Revisão da Tarifa de Gaspar); 05 (Acompanhamento da Decisão do Procon de 37 

Guabiruba); 06 (Averiguação da Tarifa de Resíduos Sólidos de Guabiruba) e 07 38 

(Ressarcimento do Custo de Obstrução e Nivelamento de Tampões de PVs em Blumenau), 39 

que foi o último aberto até a presente data. Logo após essa descrição, o senhor Felipe 40 

Ruediger também relata brevemente os Procedimentos Técnicos abertos, quais sejam: 01 41 

(Apuração de Irregularidades do Aterro Sanitário de Timbó); 02 (Fiscalização Técnica ETA 42 

II); 03 (Desabastecimento de Água Casan Guabiruba); 04 (Desabastecimento de Água 43 

Loteamento Dona Edith) e 05 (Implantação de Rede de Esgoto na Rua Tobias Barreto em 44 

Blumenau). No seguimento, o Presidente do Comitê de Regulação, senhor Anísio Fantini, 45 

inicia o item 4 da pauta (Fiscalização 2014), passando a palavra ao senhor Felipe Ruediger, o 46 
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qual explica sobre as visitas técnicas referentes ao abastecimento de água feitas até o 47 

momento nos municípios cujos prestadores dos serviços são os Samae’s e demonstra, por 48 

meio de fotos, os problemas enfrentados, quais sejam: na captação – ausência de guarda 49 

copos, de extintores de incêndio, de instalações elétricas, muitos vazamentos nas tubulações, 50 

corrosão, ETA’s trabalhando no limite de evasão, exaustores inativos, problemas de 51 

calibração dos aparelhos, vazamento nas válvulas, falta de macromedidores, produtos 52 

químicos vencidos, falta de placas laminares, falta de controle de esgoto que é despejado 53 

diretamente no ribeirão etc. Nos reservatórios – ausência de manutenção nas válvulas, nas 54 

limpezas dos drenos, água pluvial transbordando para dentro dos reservatórios, vazamentos 55 

dos reservatórios, acesso precário aos reservatórios, escadas oxidadas, alguns reservatórios 56 

extravasando e outros vazios etc. Também afirma que tão logo finalizar as fiscalizações nos 57 

municípios atendidos pelos Samae’s, partirão aos prestados pela Casan. Para finalizar a 58 

ordem do dia, item 5 – Assuntos Gerais, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt informa sobre 59 

a abertura do Concurso Público da Agir e sobre as vagas abertas, sendo uma para Ouvidor e 60 

uma para Economista, e da abertura de Cadastro Reserva para Engenheiro Civil, Contador e 61 

Auxiliar Administrativo.  Ainda, expõe a respeito do prazo do mandato que cada Conselheiro 62 

e seus Suplentes ainda possuem. Faz menção à saída da Conselheira Titular Sheila Mafra 63 

Ghoddsi e da entrada em seu lugar do Conselheiro Heverson Thrun, o qual assume na data de 64 

hoje, 28 (vinte e oito) de abril de 2014 e cujo prazo expirará no dia 29 (vinte e nove) de julho 65 

de 2016 (dois mil e dezesseis), que era o prazo do mandato da Conselheira Sheila M. 66 

Ghoddsi; que serão quatro vagas abertas este ano, três titulares (um indicado pela AGIR, um 67 

indicado pelos usuários e um indicado pelos prestadores) e um suplente indicado pelos 68 

usuários, devido à vacância do agora Conselheiro Titular Heverson Thrun; que haverá 69 

eleição para o novo Presidente do Comitê de Regulação também este ano; que os nomes 70 

indicados irão para a Assembleia Geral, porém serão ratificados pelo Comitê de Regulação. 71 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação, o senhor Anísio 72 

Fantini, agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais presentes e deu por 73 

encerrado os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Murilo Geviéski 74 

Ouriques, secretário “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo 75 

Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 76 
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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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