ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL
DE SANEAMENTO (ARIS).
Em 31 de janeiro de 2012, estiveram reunidos em São José/SC, em segunda chamada (13h45m),
no Auditório do Centro Empresarial Terra Firme, localizado à Rua Domingos André Zanini, 277,
14° andar, São José/SC, os (as) Prefeitos(as) dos municípios consorciados à Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento – ARIS e diversas autoridades, conforme lista de presença que
acompanha a presente ata, atendendo ao Edital de Convocação n. 01/2012, publicado em
06/01/2012, na edição n. 903 do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
(www.diariomunicipal.sc.gov.br), página 205, com a seguinte ordem do dia: 1) Análise e
aprovação da Prestação de Contas do ano de 2011; 2) Análise e aprovação do Plano de Trabalho
para 2012; 3) Análise e aprovação do Orçamento para 2012; 4) Eleição dos membros do Conselho
de Administração e Fiscal - anuênio 2012; 5) Deliberação e autorização para a contratação de
agentes temporários (ACT); 6) Deliberação e modificação do Regimento Interno da ARIS; 7)
Homologação dos novos municípios consorciados; 8) Deliberação e autorização para criação de
unidade de fiscalização da ARIS; e 8) Assuntos diversos. Composta a mesa, o Prefeito de Coronel
Freitas e presidente da ARIS, Sr. Mauri José Zucco deu início aos trabalhos saudando os
presentes, passando a palavra ao Diretor geral, Sr. Marcos Fey Probst, que passou a ler o Edital de
Convocação. O Sr. Marcos Fey Probst saudou os presentes e iniciou sua fala explicitando o
crescimento da ARIS, sendo que participam do Consórcio 110 (cento e dez) municípios, com leis
devidamente publicadas. Em seguida agradeceu aos Colaboradores da ARIS, que é formada por 8
(oito) funcionários e mais 2 (dois) estagiários. Informou ainda, a implantação da Ouvidoria, bem
como destacou a importância desta aos usuários e aos prestadores de serviços. Destacou a
quantidade de fiscalizações in loco, ao todo em 34 (trinta e quatro) municípios, e salientou que em
cada fiscalização nasce um relatório técnico que revelam a exata dimensão da qualidade do
saneamento básico do município fiscalizado. Salientou da importância da desconcentração da
ARIS, que com a criação da unidade em Chapecó permitiu aferir o proveito da proximidade dos
problemas dos municípios regulados e fiscalizados. Comentou acerca do sucesso do ciclo de
debates de resíduos sólidos urbanos, realizado na Capital Catarinense. Em seguida a Sra. Clarice
Teresinha Lenz fez breve apresentação da saúde financeira da ARIS, bem como prestou contas do
exercício financeiro de 2011. O Diretor Geral comentou sobre a prestação de contas, dissertando
acerca do aumento de escala com a maior participação dos municípios, desonerando os usuários.
As contas foram aprovadas por unanimidade. No concernente à análise e aprovação do Plano de
Trabalho para 2012, o Sr. Marcos Fey Probst disse que as fiscalizações in loco continuarão. Outra
meta é ampliar a Ouvidoria (importante ferramenta), que já dispõe de sistema eletrônico de gestão

e acompanhamento. Ainda alertou sobre a realização do 3º Seminário Estadual de Saneamento
Ambiental, tratando primacialmente dos Resíduos Sólidos nos dias 19 e 20 de abril. A ampliação
da Estrutura da ARIS, especialmente do corpo técnico com a contratação de ACT´s também foi
relatada aos participantes. Outra meta é a pesquisa de satisfação do usuário sobre a qualidade do
serviço prestado. Ainda pretende realizar revisão tarifária de um SAMAE, o que seria novidade
em sede nacional. Por fim, destacou a intenção da criação da unidade em Rio do Sul. O Plano de
Trabalho para 2012 foi aprovado por unanimidade. No que tange à Análise e aprovação do
Orçamento para 2012, o Sr. Marcos cientificou os presentes sobre uma nova fonte de receita,
referente às taxas de fiscalização e regulação de resíduos sólidos. Ficam aprovadas as taxas de
serviços para o ano de 2012. Informou que a previsão Orçamentária da ARIS para 2012 é de R$
2.230.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta mil reais), que foi aprovada por unanimidade. No
tocante à Deliberação e autorização para a contratação de agentes temporários (ACT´s) e a
Deliberação e autorização para criação de unidade de fiscalização da ARIS – Rio do Sul foram
tratadas em conjunto. O Sr. Marcos Probst destacou a necessidade da ampliação da estrutura
devido a adesão de novos municípios, bem como do exercício de fiscalização dos resíduos sólidos.
Ambas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sendo autorizada a contratação de
terceirizados e a criação da unidade da ARIS. Por fim, foram aprovadas as alterações no
Regimento Interno da ARIS, especificamente com relação à criação da meia-diária e da alteração
dos valores da diária quando em deslocamento para os municípios de Chapecó e Florianópolis. No
próximo momento foi chamado a participar da sessão o Sr. Jesus Blasco Gómez, sócio-diretor da
Consultoria IDP, que apresentou a linhas gerais do trabalho de criação do Plano Estadual de
Resíduos Sólidos. Por fim, realizou-se a eleição dos membros do Conselho de Administração e
Fiscal - anuênio 2012 da ARIS, sendo eleitos os Srs. Prefeitos a seguir para o Conselho de
Administração: Antônio Lopes Coelho Filho (Município de Capão Alto), como Presidente; Sr.
Bruno Bortoluzzi (Município de Xanxerê); Sr. Edgar Rohrbeck (Município de Planalto Alegre);
Sr. Ronério Heiderscheidt (Município de Palhoça); Sr. Felipe Voigt (Município de Schroeder).
Para o Conselho Fiscal o Sr. Adélio Spanholi (Município de Piratuba); Sr. Tomé Francisco
Etges (Município de São Lourenço d'Oeste); Sr. Élio Pedro Hoss Godoy (Município de São
Carlos); Sr. Aderbal Manoel dos Santos (Município de São João Batista); Sr. Cláudio Spricigo
(Município de Arroio Trinta). Dada a posso aos presentes, o novo Presidente da ARIS, Sr.
Antônio Lopes Coelho Filho usou da palavra para agradecer aos trabalhos realizados pela então
diretoria presidida pelo Sr. Mauri Zucco, e revelou a importância do fortalecimento da ARIS. E
dando por terminada a eleição, o Diretor Geral agradeceu à presença de todos e devolveu ao novo

Presidente da ARIS, que encerrou a Assembleia Geral. E eu, João Luiz Cobalchini, por assim ter
sido designado, lavrei os presentes fatos e declaro-os como autênticos.
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Marcos Fey Probst
Diretor Geral da ARIS

