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ATA Nº 024/2015, DE 23 DE MARÇO 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 três dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1696, página 491, de 05.03.2015, 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, Sandro Lourival Cardoso e Valdete Korz Marques; e do Conselheiro 14 

Suplente: Guilherme Schmidt Pimentel; do Dr. Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, 15 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, senhor Ricardo Hübner – 16 

Diretor Técnico da AGIR, senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, 17 

senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativo da AGIR, senhor Caio Barbosa de 18 

Carulice – Agente Administrativo Técnico da AGIR, senhor André Domingos Goetzinger – 19 

Agente Administrativo e do senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR. Os trabalhos da 20 

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

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

de todos 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 – Aprovação de 25 

conselheiros suplentes indicados do Comitê de Regulação da AGIR; 5 – Proposta de Resolução 26 

Normativa nº 007/2015: disciplina o procedimento administrativo para o reajuste e revisão de 27 

tarifas nos serviços públicos de saneamento básico nos municípios regulados pela AGIR; 6 – 28 

Proposta de Instrução Normativa nº 001/2015: padronização dos serviços de pavimentação e 29 

repavimentação do entorno de poços de visita e terminal de limpeza das redes coletoras de esgoto 30 

sanitário e outros serviços públicos existentes nos logradouros públicos; 7 – Assuntos gerais. Em 31 

ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior (item 1), a Presidente do Comitê de 32 

Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins observou que a referida ata foi encaminhada 33 

através de e-mail aos conselheiros em 23.02.2015 e em razão de não ter havido manifestação 34 

acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Prosseguindo ao item 2 – Relatório 35 

Ouvidoria, a senhora Maria de Fátima Martins passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, o 36 

qual apresentou um relatório pormenorizado acerca das reclamações recebidas no sistema de 37 

Ouvidoria desta Agência, bem como a situação dos Procedimentos de Ouvidoria em andamento, 38 

iniciando com o Procedimento de Ouvidoria nº 020/2014 (Reclamação Devolução de Valores de 39 

Faturas Cobradas como 2R); nº 021/2014 (Reclamação Valores de TCL que Julga Exagerados); 40 

n° 023/2014 (Reclamação do mau cheiro da rede de esgoto na Rua Hans Lorenz, bairro Itoupava 41 

Seca); n° 001/2015 (Reclamação de frequente entupimento da rede de esgoto – Rua Poeta Pablo 42 

Neruda, bairro Fidelis); n° 002/2015 (Solicitação de reparos em calçada na Rua Victor Konder); 43 

n° 003/2015 (Solicitação de recomposição de pavimentos na Rua Minas Gerais); nº 014/2014 44 

(Reclamação Usuária Tânia Mara Philips); n° 016/2014 (Reclamação quanto a base de cálculo da 45 

TLC e reclassificação para quatro economias realizada pelo SAMAE). Em continuidade, o 46 

senhor Vitor Zanella Junior ainda comentou acerca do site do SAMAE de Blumenau, onde 47 

muitos usuários relatavam dificuldade na emissão de segundas vias de faturas. Observou que 48 

após modificações no site, o acesso tornou-se mais fácil. Igualmente, também comentou sobre o 49 
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projeto de Ouvidoria Itinerante da AGIR. Destacou que o projeto tem como objetivo aproximar a 50 

Agência dos usuários, além do registro de reclamações e divulgação do trabalho realizado pela 51 

AGIR e que o cidadão saiba a quem procurar no caso de quaisquer reclamações referentes ao 52 

saneamento. No próximo item, número 3 – Relatório de Procedimentos Administrativos e 53 

Técnicos, a Diretora Administrativa, senhora Vanessa Fernanda Schmitt fez a apresentação da 54 

situação dos Procedimentos Administrativos em andamento, iniciando com o Procedimento 55 

Administrativo nº 001/2015 (Reajuste Tarifário aos serviços de coleta, transporte e destinação 56 

final de resíduos sólidos domiciliares no município de Brusque/SC, prestados pela concessionária 57 

Recicle Catarinense de Resíduos Ltda); n° 002/2015 (Acompanhamento das desapropriações das 58 

áreas de passagem das tubulações necessárias ao sistema de esgotamento sanitário, as quais 59 

competem ao Poder Concedente, conforme item 25.1, alínea 6; item 26.2, alínea 22 e cláusula 34 60 

do Contrato de Concessão de Prestação de Serviço Público de Esgotamento Sanitário no 61 

município de Blumenau/SC); n° 003/2015 (Apreciação do relatório de atividades compreendendo 62 

o período de agosto de 2013 a outubro  de 2014,  desenvolvido pela Concessionária Foz de 63 

Blumenau S.A. (Odebrecht Ambiental)); n° 004/2015 (Revisão tarifária dos serviços públicos 64 

prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque – SAMAE), no qual 65 

foi pleiteado pela Autarquia o percentual de 8,90% (oito vírgula noventa por cento) e encontra-se 66 

em análise pela equipe econômico-financeira da AGIR; n° 005/2015 (Revisão tarifária dos 67 

serviços públicos prestados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – 68 

SAMAE), onde foi pleiteado pela Autarquia o percentual de 11,04% (onze vírgula zero quatro 69 

por cento) e encontra-se em análise pela equipe econômico-financeira da AGIR. Na sequência, o 70 

Diretor Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner, também relatou brevemente sobre os 71 

Procedimentos Administrativos Técnicos, em trâmite na AGIR, iniciando com o Procedimento 72 

Administrativo Técnico n° 001/2013 (Apurar irregularidades no fornecimento de água no 73 

Município de Botuverá); n° 001/2014 (Apuração de irregularidades no Aterro Sanitário de 74 

Timbó/SC); 009/2014 (Captação de Água Bruta ETA II SAMAE de Blumenau/SC); n° 003/2014 75 

(Desabastecimento de Água CASAN Guabiruba). O senhor Heinrich Luiz Pasold informou ter 76 

participado de reunião com o Presidente da CASAN, o senhor Valter Gallina, o Prefeito do 77 

Município de Guabiruba, o senhor Matias Kohler e o Presidente da Câmara de Vereadores do 78 

Município de Guabiruba, o senhor Felipe Eilert na sede da CASAN Florianópolis no dia 09 de 79 

março de 2015. Na ocasião, entre as cobranças e considerando o atraso na apresentação do estudo 80 

técnico referente a melhorias necessárias no sistema, discutiu-se a respeito do prazo final para a 81 

conclusão do Estudo Técnico a ser apresentado pela Companhia; n° 008/2014 (Acompanhamento 82 

do Sistema de Esgotamento Sanitário de Indaial). Na sequência, o senhor Ricardo Hübner 83 

informou que estão ocorrendo a segunda etapa de fiscalizações da AGIR aos Sistemas de 84 

Abastecimento de Água – SAA. Informou ainda que estão em elaboração os relatórios referentes 85 

aos municípios de Blumenau, Botuverá, Brusque, Gaspar, Pomerode e Timbó. Igualmente, 86 

observou que todos os Prestadores fiscalizados na primeira etapa, tem ações a serem apuradas. 87 

Verifica-se, portanto, a importância desta segunda etapa quanto ao cumprimento das não 88 

conformidades apontadas no primeiro relatório. Prosseguindo, a Presidente do Comitê de 89 

Regulação da AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins, iniciou o item 4 da pauta, Aprovação 90 

de conselheiros suplentes indicados do Comitê de Regulação da AGIR. Observou que o Edital 91 

para Suplência do Comitê esteve aberto para indicação a três vagas para conselheiros suplentes 92 

indicados pelos usuários, onde esteve aberto de 17/12/2014 até 10/02/2015. Complementou que 93 

foram recebidas duas indicações, o Sr. Geraldo Máximo de Oliveira (Graduado em Direito e 94 

Consultor do SENAI de Blumenau), representando o Conselho Municipal de Saneamento de 95 

Gaspar e o Sr. Günther Lother Pertschy (Reitor da UNIFEBE), representando o Conselho 96 

Municipal de Saneamento Básico de Brusque. Na sequência, a senhora Maria de Fátima Martins 97 

pôs em aprovação do Comitê os nomes indicados. Após aprovação dos nomes, realizou-se um 98 
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sorteio para definição de primeiro e segundo suplente. Deste modo, definiu-se como primeiro 99 

suplente o senhor Geraldo Maximo de Oliveira e como segundo suplente o senhor Günther 100 

Lother Pertschy, que serão convidados para respectivas posses na próxima reunião do Comitê. A 101 

senhora Maria de Fátima Martins ainda lembrou acerca da última vaga, ou seja, a de terceiro 102 

suplente indicado pelos usuários, ainda não preenchida. Para o devido preenchimento, informou 103 

da abertura de novo edital que será lançado para o provimento desta vaga. O próximo tema de 104 

pauta em discussão foi o item 5 (Proposta de Resolução Normativa nº 007/2015: disciplina o 105 

procedimento administrativo para o reajuste e revisão de tarifas nos serviços públicos de 106 

saneamento básico nos municípios regulados pela AGIR). A senhora Maria de Fátima Martins 107 

passou a palavra ao senhor Luciano Gabriel Henning que apresentou a presente Proposta de 108 

Resolução Normativa que tem como objetivo disciplinar o procedimento que a AGIR considera 109 

por Reajuste e Revisão. A fim de estabelecer os parâmetros referentes aos pleitos de Revisões e 110 

Reajustes Tarifários, que incluam os prazos, documentos e dados necessários para a análise. A 111 

referida Resolução Normativa define prazos para análise dos requerimentos, analisando-se custos 112 

e despesas, investimentos realizados e não realizados, entre outros. Igualmente, a AGIR busca 113 

estabelecer um encaminhamento anual da documentação. Prosseguindo, a Presidente do Comitê 114 

de Regulação da AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins, iniciou o item 6 da pauta (Proposta 115 

de Instrução Normativa nº 001/2015: padronização dos serviços de pavimentação e 116 

repavimentação do entorno de poços de visita e terminal de limpeza das redes coletoras de esgoto 117 

sanitário e outros serviços públicos existentes nos logradouros públicos). A senhora Maria de 118 

Fátima Martins passou a palavra ao senhor Luciano Gabriel Henning que apresentou a presente 119 

Proposta de Instrução Normativa. Este, destacou que a referida proposta originou-se de um 120 

Procedimento Administrativo instaurado pela AGIR. Ilustrou que, naquele caso, quando foram 121 

realizados os trabalhos de repavimentação asfáltica de algumas vias do município de Blumenau, 122 

o Poder Público não se atentou aos Poços de Visita (tampões) instalados nas vias pela 123 

concessionária Odebrecht Ambiental, cobrindo-os com o asfalto e tornando estes inutilizáveis 124 

pela concessionária em caso de manutenções naqueles locais. Diante disto, a fim de evitarem-se 125 

novas situações, propõe-se no sentido de orientação por parte da AGIR, a proposta da presente 126 

Instrução Normativa. A senhora Sandra A. A. Oliveira sugeriu também que a Instrução seja 127 

ampliada para demais serviços públicos, como sugestão, água e esgotamento sanitário. Na 128 

sequência, o senhor Guilherme Schmidt Pimentel sugeriu não utilizar-se apenas da nomenclatura 129 

“TIL”, por ser um uso local na região de Blumenau. A senhora Maria de Fátima Martins pondera 130 

que a natureza da proposta é ser instrutiva. Igualmente, o senhor Ricardo Hübner complementa 131 

informando que o município deverá atentar-se em seus editais de repavimentação asfáltica, 132 

evitando-se problemas futuros. Na sequência, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt solicita aos 133 

Conselheiros que demais comentários e sugestões para as propostas apresentadas (itens 5 e 6 da 134 

pauta) sejam encaminhados por e-mail por estes à AGIR até o prazo de 13 de abril de 2015, 135 

sendo submetido a aprovação na próxima reunião deste Comitê de Regulação. Em assuntos 136 

gerais (item 7), a Diretora Administrativa da AGIR, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, 137 

informou a todos os Conselheiros que o Jeton, valor devido à contribuição de Conselheiro Titular 138 

e relativo à Reunião em que ocorra o comparecimento do Conselheiro, foi reajustado em 8,18% 139 

(oito vírgula dezoito por cento) a partir de março de 2015. Sendo deste percentual, 7,68% (sete 140 

vírgula sessenta e oito por cento) a título de reajuste e correspondente a variação do Índice 141 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de março de 2014 a fevereiro de 2015, mais o 142 

percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a título de revisão. Assim, o Jeton que 143 

atualmente é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) passará a ser de R$ 270,45 (duzentos e 144 

setenta reais e quarenta e cinco centavos) por comparecimento em cada reunião, conforme 145 

aprovado em Assembleia Geral da AGIR. Em continuidade, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt 146 

lembrou os presentes acerca da realização do 1° Workshop AGIR: Perdas de Água e 147 
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Experiências Exitosas em Saneamento. Informou também que o tema de Perdas de Água foi um 148 

dos assuntos solicitados pelos municípios e prestadores em uma pesquisa realizada pela AGIR, 149 

na qual demandaram os temas de maior interesse quanto ao saneamento básico. Na continuidade, 150 

a Diretora Administrativa ainda convidou os presentes ao Simpósio do Reciclação, evento da 151 

área do Saneamento Básico que fará parte da Feira Reciclação e ocorrerá na Vila Germânica, 152 

município de Blumenau, na qual a AGIR estará presente com estande promovendo a Agência e 153 

as ações realizadas. Na sequência, informou que a reunião do dia 30 de março de 2015 foi 154 

cancelada em razão do Workshop e mantém-se a reunião ordinária do dia 27 de abril de 2015. 155 

Observou ainda que, se houver necessidade de reunião extraordinária antes desta data, a mesma 156 

será convocada conforme os trâmites do Regimento Interno da AGIR. Nada mais havendo a ser 157 

tratado, a Presidente do Comitê de Regulação, a senhora Maria de Fátima Martins agradeceu a 158 

presença de todos os Conselheiros e demais presentes e deu por encerrado os trabalhos desta 159 

reunião ordinária, determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a 160 

presente ata e que, depois de aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos 161 

termos estatutários. 162 

 163 

 164 

___________________________________              ___________________________________ 165 

   MARIA DE FÁTIMA MARTINS                             ANA CLAUDIA HAFEMANN 166 

     Presidente do Comitê de Regulação                           Agente Administrativa da AGIR 167 

               e Secretária “ad hoc” 168 
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