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Em 18 de janeiro de 2013 estiveram reunidos em São José/SC, em segunda chamada (13h45m),
no Auditório do Golden Executive Hotel, localizado à Rua São Benedito, 50, São José/SC, os
(as) Prefeitos (as) dos municípios consorciados, representantes e convidados, conforme relação
em anexo, da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS e diversas autoridades,
conforme lista de presença que acompanha a presente Ata, atendendo ao Edital de Convocação
n. 003/2012, publicado em 20/12/2012, na edição n. 1145 do Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br), página 626, com a seguinte ordem do dia: 1)
Análise e aprovação da Prestação de Contas do ano de 2012; 2) Análise e aprovação do Plano de
Trabalho para 2013; 3) Análise e aprovação do Orçamento para 2013; 4) Eleição dos membros
do Conselho de Administração e Fiscal para 2013; 5) Homologação dos novos municípios
consorciados; 6) Assuntos diversos. Composta a mesa, o Prefeito de Capão Alto e presidente da
ARIS, Sr. Luiz Carlos de Freitas deu início aos trabalhos saudando os presentes, passando, em
seguida, a palavra ao Sr. Antonio Coelho Lopes Junior, ex-prefeito de Capão Alto, que saudou os
presentes como ex-presidente da ARIS. Lido o Edital pelo Presidente da ARIS, foi dada a
palavra ao Diretor Geral, Sr. Marcos Fey Probst, que saudou os presentes e iniciou sua fala
explicitando o crescimento da ARIS, que alcançou o consorciamento de 137 municípios, com
leis devidamente publicadas. Em seguida, expos a Prestação de Contas e de Trabalho de 2012,
sendo aprovadas por unanimidade dos prefeitos presentes. No concernente à análise e aprovação
do Plano de Trabalho e Orçamento para 2013, o Diretor Geral explanou sobre as prioridades da
ARIS, destacando a necessidade de criação de novas normativas para o setor de abastecimento
de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, a importância de terminar as
fiscalizações in loco em 5 municípios, a relevância da aproximação gradativa da ARIS com o
cidadão, através de maior trabalho de mídia e de Ouvidoria; o credenciamento de laboratórios
para analises de potabilidade de água e a continuação da auditoria da base tarifaria da CASAN,
incluindo a discussão dos ativos e a certificação dos novos investimentos. No que tange à
análise e aprovação do Orçamento para 2013, o Diretor Geral cientificou os presentes sobre uma
nova fonte de receita para este exercício, referente às taxas de fiscalização e regulação dos
serviços de disposição final dos resíduos sólidos urbanos. A idéia inicial era de cobrar uma taxa
de disposição final de R$ 0,03 (três centavos) por habitante, nos termos da previsão do Protocolo
de Intenções de criação da ARIS, sendo que o Presidente da ARIS colocou à deliberação da

Assembleia Geral a aprovação da cobrança da taxa no valor de R$ 0,01 (um centavo) por
habitante, em decorrência do valor já suprir as receitas para o equilíbrio financeiro e
orçamentário da ARIS para o exercício de 2013. Colocado o assunto sob apreciação dos prefeitos
municipais, foi aprovada a proposta orçamentária para o exercício de 2013 utilizando-se os
valores de taxa de regulação e fiscalização em R$ 0,12 (doze centavos) por habitante para os
serviços de abastecimento de água e R$ 0,01 (um centavo) por habitante para os serviços de
resíduos sólidos urbanos. Desta forma, as receitas e despesas previstas para 2013 são da ordem
de R$ 3.211.081,00 (três milhões, duzentos e onze e oitenta e um reais). Por fim, realizou-se a
eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal - anuênio 2013 da ARIS, sendo
eleitos os Srs. Prefeitos a seguir para o Conselho de Administração: Luiz Carlos Tamanini
(Município de Corupá), como Presidente; Sr. Euzébio Calisto Vieceli (Município de Pinheiro
Preto); Sr. Roberto Carlos de Souza (Município de Navegantes); Sr. Daniel Kothe (Município
de Saudades) e Sr. Edegar Giordani (Município de Faxinal dos Guedes). Para o Conselho
Fiscal o Sr. Luiz Alberto Rincoski Faria (Município de Canoinhas); Sr. Nelson Gasperim
Junior (Município de Vargem); Sr. Garibaldi Antônio Ayroso (Município de Rio do Sul); Sr.
Hélio Roberto Cesa (Município de Siderópolis) e Sr. Vilmar Foppa (Município de Caxambú
do Sul). Dada a posse aos presentes, o novo Presidente da ARIS, Sr. Luiz Carlos Tamanini usou
da palavra para agradecer aos trabalhos realizados pela então diretoria presidida pelo Sr. Antonio
Coelho Lopes Junior e, posteriormente, pelo Prefeito de Capão Alto, Sr. Luiz Carlos de Freitas, e
revelou a importância do fortalecimento da ARIS. E dando por terminada a eleição, o Diretor
Geral agradeceu a presença de todos e devolveu ao novo Presidente da ARIS, que encerrou a
Assembleia Geral. E eu, Ernani Matos, por assim ter sido designado, lavrei os presentes fatos e
declaro-os como autênticos.
Ernani Matos
Ouvidor

