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ATA Nº 027/2015, DE 29 DE JUNHO DE 2015 DA REUNIÃO 1 

EXTRAORDINÁRIA 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 nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1761, página 613, de 12.06.2015, 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, Valdete Korz Marques, 12 

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

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

Conselheiros Suplentes: Guilherme Schmidt Pimentel, Jonas Luiz de Lima, Geraldo Máximo de 15 

Oliveira e Günther Lother Pertschy; da 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 20 

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

Maria de Fátima Martins que cumprimentou a todos os presentes e, com a concordância de todos 22 

nomeou a senhora Ana Claudia Hafemann para secretariar os trabalhos. Em seguida foi 23 

apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Relatório 24 

Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos Administrativos e Técnicos; 4 – Proposta de Resolução 25 

Normativa nº 007/2015: disciplina o procedimento administrativo para o reajuste e revisão de 26 

tarifas nos serviços públicos de saneamento básico nos municípios regulados pela AGIR; 5 – 27 

Trabalhos ABAR; 6 – Assuntos gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião 28 

anterior (item 1), a Presidente do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins 29 

observou que a referida ata foi encaminhada através de e-mail aos conselheiros em 20.05.2015 e 30 

em razão de não ter havido manifestação acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. 31 

Em seguida, o senhor Ricardo Alexandre da Silva manifestou-se em relação ao tempo das 32 

apresentações nas reuniões do Comitê, solicitando em nome de demais conselheiros que estas 33 

sejam mais objetivas. Após a solicitação ficou definido menor tempo de apresentação nas 34 

próximas reuniões. Prosseguindo ao item 2 – Relatório Ouvidoria, a senhora Maria de Fátima 35 

Martins passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou a situação dos 36 

Procedimentos de Ouvidoria em andamento, iniciando com o Procedimento de Ouvidoria nº 37 

013/2015 (Reclamação extravasamento de esgoto na Rua Araranguá, 613, Garcia – Blumenau) e 38 

n° 014/2015 (Reclamação extravasamento de esgoto na Rua Luiza Kellermann, 55, Vila Nova – 39 

Blumenau). Complementou informando sobre as melhorias implementadas no site da AGIR e 40 

sobre os aprimoramentos na central 115 e pontos de atendimento ao cidadão implementados pelo 41 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE. No próximo item, 42 

número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e Técnicos, a senhora Vanessa Fernanda 43 

Schmitt fez a apresentação da situação dos Procedimentos Administrativos em andamento e 44 

respectivas movimentações durante o período de vinte e cinco de maio até vinte e nove de junho, 45 

iniciando com o Procedimento Administrativo n° 007/2015 (Preço da Taxa de Esgoto do 46 

Município de Indaial), informou que a AGIR está acompanhando o processo e ao final deverá 47 

validar as informações apresentadas; e n° 008/2015 (Reajuste tarifário referente aos serviços de 48 

abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários da Companhia Catarinense 49 

http://www.agir.sc.gov.br/
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de Águas e Saneamento – CASAN), na qual foi pleiteado o percentual de reajuste de 13,24% 50 

(treze vírgula vinte e quatro por cento), referente à inflação do período de junho de 2014 a julho 51 

de 2015 acrescido do percentual de 6,86% (seis vírgula oitenta e seis por cento) referente ao 52 

impacto da energia elétrica no período. O processo está em análise pelo setor econômico-53 

financeiro da AGIR, juntamente às Agências de Regulação ARIS e AGESAN, reguladoras da 54 

CASAN em demais municípios catarinenses. Observou que as análises econômicas sugerem um 55 

cenário de instauração de processo de revisão para a Companhia. Na sequência, complementou 56 

informando acerca de atividades administrativas em curso e implementadas pela AGIR durante o 57 

primeiro semestre do ano. Citou a nova identidade visual da AGIR, a licitação para a implantação 58 

da contabilidade regulatória, a consultoria na regulação de transportes públicos, a contratação e 59 

treinamento em planos municipais de saneamento básico, a contratação de software para controle 60 

e arquivo dos processos da AGIR e a contratação de estagiários. Em continuidade, passou a 61 

palavra ao Diretor Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner que discorreu sobre o Procedimento 62 

Técnico n° 003/2014 (Desabastecimento de Água CASAN Guabiruba) e, em continuidade 63 

iniciou uma síntese das fiscalizações do setor técnico da AGIR junto aos prestadores. Informou 64 

sobre o cronograma realizado e em seguida, apresentou pontos de destaque observados pelos 65 

técnicos durante as visitas aos Sistemas de Abastecimento de Água – SAA. Apontou que as 66 

fiscalizações programadas de 2015 verificaram os elementos principais dos Sistemas de 67 

Abastecimento de Água – SAA (manancial, captação, adução, elevatórias, ETA´s, reservatórios, 68 

almoxarifados e unidade de atendimento ao usuário), assim como o cumprimento do Cronograma 69 

de Melhorias e Correções das Não Conformidades propostos nos Relatórios de Fiscalização de 70 

2014, publicados/disponíveis no site da AGIR e encaminhados aos responsáveis em cada 71 

município. Em seguida, o senhor Ricardo Hübner apresentou o cronograma de melhorias e 72 

correções proposto aos prestadores na primeira etapa de fiscalizações de 2014, juntamente com 73 

os indicadores de acompanhamento. Do mesmo modo, indicou como estarão sendo apresentados 74 

os resultados das fiscalizações de 2015, sendo apresentados em cada município aos prefeitos, 75 

com participação dos respectivos departamentos de vigilância sanitária e secretarias municipais 76 

do meio ambiente, além dos Conselhos Municipais de Saneamento. Em relação às propostas de 77 

trabalho e encaminhamentos, relatou que estão previstos o acompanhamento do cumprimento do 78 

novo cronograma de melhorias e correções de não conformidades; fiscalizações em sistemas de 79 

coleta e tratamento de esgoto sanitário; elaboração de normativa para fiscalização em aterros 80 

sanitários, transbordos, triagem e recicláveis, coleta e limpeza urbana. Na sequência, o 81 

conselheiro Guilherme Schmidt Pimentel sugeriu a criação de consórcio com a atuação 82 

concentrada para a questão do lodo gerado nos sistemas de tratamento. A sugestão foi aprovada 83 

por todos os presentes e sugeriu-se também a utilização de um consórcio já existente. A senhora 84 

Vanessa Fernanda Schmitt ponderou que análises devem ser feitas para aferição de custos e 85 

verificação da proposta mais viável, examinando as possibilidades. Sugeriu ainda a criação de 86 

um fórum de discussão a respeito do tema. Prosseguindo, a Presidente do Comitê de Regulação 87 

da AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins, iniciou o item 4 da pauta, Proposta de Resolução 88 

Normativa nº 007/2015: disciplina o procedimento administrativo para o reajuste e revisão de 89 

tarifas nos serviços públicos de saneamento básico nos municípios regulados pela AGIR. Passada 90 

a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, esta informou que a Agência Reguladora 91 

Intermunicipal de Saneamento – ARIS solicitou que o presente assunto possa ser discutido em 92 

conjunto a fim de se acordar entre as agências uma fórmula paramétrica e metodologias únicas 93 

para a temática em questão. O próximo tema de pauta em discussão foi o item 5 (Trabalhos 94 

ABAR), a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra a senhora Vanessa Fernanda 95 

Schmitt que comentou sobre os dos três trabalhos técnicos elaborados por servidores da AGIR e 96 

que foram selecionados ao IX Congresso Brasileiro de Regulação da Associação Brasileira das 97 

Agências de Regulação – ABAR. Os trabalhos aprovados foram os seguintes: Título: Consórcios 98 
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públicos como instâncias de regulação em saneamento, autores: Vanessa Fernanda Schmitt, 99 

André Domingos Goetzinger e Ana Claudia Hafemann; Título: Elaboração de um planejamento 100 

estratégico sob a ótica da regulação dos serviços públicos de saneamento básico, autores: Ana 101 

Claudia Hafemann; Título: Agências de regulação dos serviços públicos de saneamento básico: 102 

legitimidade para firmar termos de ajustamento de conduta e exigir seu cumprimento, autores: 103 

Luciano Gabriel Henning e Vanessa Fernanda Schmitt. Em assuntos gerais (item 6), a Presidente 104 

do Comitê de Regulação, senhora Maria de Fátima Martins realizou a apresentação e deu boas-105 

vindas ao senhor Günther Lother Pertschy, segundo conselheiro suplente na representatividade 106 

dos usuários e indicado pelo Conselho Municipal de Saneamento de Brusque, o qual tomou posse 107 

neste comitê de regulação no mesmo dia. Na sequência, informou que a próxima reunião está 108 

agendada para realizar-se no dia 27 de julho de 2015. Lembrou ainda que, se houver necessidade 109 

de reunião extraordinária antes desta data, a mesma será convocada conforme os trâmites do 110 

Regimento Interno da AGIR. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do Comitê de 111 

Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins agradeceu a presença de todos os Conselheiros e 112 

demais presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião extraordinária, determinando 113 

que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de 114 

aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 115 

 116 

 117 

___________________________________              ___________________________________ 118 

   MARIA DE FÁTIMA MARTINS                             ANA CLAUDIA HAFEMANN 119 

     Presidente do Comitê de Regulação                           Agente Administrativa da AGIR 120 

               e Secretária “ad hoc” 121 

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

