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ATA Nº 028/2015, DE 27 DE JULHO DE 2015 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 4 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

BLUMENAU/SC. 6 

 7 

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

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1782, página 616, de 13.07.2015, às 14 horas, 9 

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

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

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

Korz Marques, José Carlos Spengler, Gustavo D. Zettermann, Heverson Thrun, Maria de Fátima 13 

Martins, Ricardo Alexandre da Silva, Sandra A. A. Oliveira e Sandro Lourival Cardoso; e dos 14 

Conselheiros Suplentes: Guilherme Schmidt Pimentel e Geraldo Máximo de Oliveira; do senhor 15 

Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora 16 

Administrativa da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, senhor Luciano 17 

Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente 18 

Administrativa da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo Técnico da 19 

AGIR e do senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR. Os trabalhos da Reunião Extraordinária 20 

do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pela Presidente, a senhora Maria de Fátima 21 

Martins que cumprimentou a todos os presentes e, com a concordância de todos nomeou a senhora 22 

Ana Claudia Hafemann para secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, 23 

qual seja: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório 24 

Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – Apresentação Relatório Anual de Atividades 2014; 25 

5 – Assuntos gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior (item 1), a 26 

Presidente do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins solicitou que a secretária, a 27 

senhora Ana Claudia Hafemann fizesse a leitura da ata e em razão de não ter havido manifestação 28 

acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Prosseguindo ao item 2 – Relatório Ouvidoria, 29 

a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou 30 

a situação dos Procedimentos de Ouvidoria em andamento, iniciando com o Procedimento de 31 

Ouvidoria nº 015/2015 (Denúncia – Imóveis não interligados à rede de esgoto) e n° 016/2015 32 

(Reclamação do barulho do tráfego de veículos sob poços de visita da Odebrecht Ambiental). 33 

Complementou informando sobre as novas inserções no site da AGIR, informando acerca da relação 34 

mensal de pagamentos aos servidores (vencimentos, auxílios, diárias etc.), planilha de 35 

acompanhamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB dos municípios da 36 

AMMVI (metas, ações e investimentos) e, compras e licitações divididas por ano. Na sequência, 37 

informou sobre a enquete disponível no site da AGIR, a qual questionou os participantes sobre o 38 

conhecimento de existência da ouvidoria da AGIR e igualmente comunicou a todos sobre o projeto 39 

“A AGIR quer ouvir você” a ser realizada no município de Apiúna, esta ação visa levar a ouvidoria 40 

da AGIR ao conhecimento dos usuários e fortalecer a relação agência reguladora-usuários. No 41 

próximo item, número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e Técnicos, a senhora 42 

Vanessa Fernanda Schmitt fez a apresentação da situação dos Procedimentos Administrativos em 43 

andamento e respectivas movimentações durante o período de trinta de junho até vinte e sete de 44 

julho, iniciando com o Procedimento Administrativo n° 008/2015 (Reajuste tarifário referente aos 45 

serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários da Companhia 46 

Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN), informou que conjuntamente com as demais 47 

agências reguladoras da CASAN em municípios catarinenses, quais sejam, ARIS e AGESAN , bem 48 

como após estudos econômico-financeiros, decidiu-se pelo percentual de reajuste de 11,94% (onze 49 

vírgula noventa e quatro por cento). Destacou, no entanto, a necessidade de instauração de processo 50 

http://www.agir.sc.gov.br/
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de revisão para a Companhia; n° 009/2015 (Apuração de diferenças no fechamento contábil 51 

relativas a saldo de contas a receber dos serviços públicos de esgotamento sanitário no município de 52 

Blumenau/SC), observou que reunião de conciliação foi agendada a fim de estabelecer o consenso 53 

entre as partes; n° 010/2015 (Apreciação do pedido de criação de tarifa social de abastecimento de 54 

água, intitulada Hospital Social, para os hospitais filantrópicos que prestem no mínimo 50% dos 55 

atendimentos pelo Sistema Único de Saúde no município de Blumenau/SC), observou acerca da 56 

elaboração de parecer jurídico e posterior envio para as partes se manifestarem e, n° 011/2015 57 

(Análise regulatória de implantação de procedimento para a aplicação de bandeiras tarifárias aos 58 

serviços públicos de saneamento básico nos municípios regulados pela AGIR), destacou que a 59 

AGIR está realizando estudos econômicos para elaboração de metodologia para revisão tarifária 60 

extraordinária. Na sequência, complementou informando acerca de demais atividades do setor 61 

administrativo da agência, informando sobre o sistema de compras e licitações; sistema de frotas, 62 

almoxarifado e patrimônio; geração E-Sfinge; gerenciamento da lei de acesso à informação e lei da 63 

transparência e quanto ao fortalecimento de comunicação e imprensa da AGIR. Em continuidade, 64 

passou a palavra ao Diretor Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner que discorreu sobre o 65 

Procedimento Técnico n° 003/2014 (Desabastecimento de Água CASAN Guabiruba); n° 001/2015 66 

(Contaminação Ribeirão Garcia ETA III SAMAE Blumenau) e n° 002/2015 (Coleta Seletiva 67 

Resíduo Reciclável SAMAE Blumenau). Em discussão acerca das situações verificadas pelos 68 

técnicos da AGIR nos Sistemas de Abastecimento de Água – SAA, os conselheiros presentes 69 

solicitaram uma apresentação pormenorizada de cada município. Decidiu-se que nas próximas 70 

reuniões deste Comitê serão apresentados até dois municípios por reunião, de acordo com o grau de 71 

especificidade de cada ente fiscalizado. Prosseguindo, a Presidente do Comitê de Regulação da 72 

AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins, iniciou o item 4 da pauta, apresentação do relatório 73 

anual de atividades AGIR 2014. Passada a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, esta 74 

realizou a apresentação do relatório destacando todos os itens que compuseram o conteúdo, tais 75 

como composição deste Comitê de Regulação, Fiscalizações, Prestação de Contas, entre outros 76 

temas. Em assuntos gerais (item 5), a Presidente do Comitê de Regulação, senhora Maria de Fátima 77 

Martins comunicou a todos sobre a abertura de novo Edital para convocação de conselheiros para o 78 

Comitê de Regulação da AGIR para três vagas como titulares (sendo uma vaga indicada pela AGIR, 79 

uma pelos usuários e uma pelos prestadores) e três vagas para suplentes (sendo uma vaga indicada 80 

pelos usuários e duas vagas indicadas pelos prestadores). Em continuidade, passou a palavra ao 81 

senhor Luciano Gabriel Henning que discorreu a respeito da proposta de implantação de multa pela 82 

ausência de consulta de viabilidade técnica e aprovação de projeto hidrosanitário pela CASAN. Em 83 

discussão entre os conselheiros presentes, sugeriu-se o consenso e diálogo entre a companhia de 84 

saneamento e a secretaria de planejamento de cada município. Em seguida, apresentou o Termo de 85 

Notificação n° 008/2015. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt complementou informando que os 86 

conselheiros cujos prazos se expiram, irão ter a prorrogação de noventa dias em seus respectivos 87 

mandatos como conselheiros do comitê de regulação, tendo em vista a abertura e prazo de inscrições 88 

do novo Edital. Na sequência, informou que a próxima reunião está agendada para realizar-se no dia 89 

31 de agosto de 2015. Lembrou ainda que, se houver necessidade de reunião extraordinária antes 90 

desta data, a mesma será convocada conforme os trâmites do Regimento Interno da AGIR. Nada 91 

mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima 92 

Martins agradeceu a presença de todos os Conselheiros e demais presentes e deu por encerrado os 93 

trabalhos desta reunião extraordinária, determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad 94 

hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e 95 

publicada nos termos estatutários. 96 

 97 

___________________________________              ___________________________________ 98 

MARIA DE FÁTIMA MARTINS                             ANA CLAUDIA HAFEMANN 99 

Presidente do Comitê de Regulação                           Agente Administrativa da AGIR 100 

e Secretária “ad hoc” 101 

http://www.agir.sc.gov.br/

