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Aos vinte e novve dias do mês
m de abril,, do ano de dois mil e onze, estiveeram reunid
dos os
mem
mbros da Agência
A
Reguladora Inntermunicip
pal de San
neamento, nno auditóriio do
Goldden Executiive Hotel, na
n cidade dde São Joséé (Rua São Benedito, n. 50, Serrraria),
atenddendo ao Edital de Co
onvocação 0005/2011, com
c
a seguiinte ordem do dia: 1) Posse
P
do S
Sr. Willian Carlos Naarzetti no C
Conselho de Regulaçãão; 2) Delibberação sobre a
cobraança da taxxa de esgotamento sannitário para o exercício
o de 2011; 3) Prestaçãão de
contaas da arrecaadação e desspesas do 1ºº trimestre do
d ano; 4) Deliberação
D
sobre os vaalores
não ppagos à AR
RIS no exerccício de 20111; 5) Aprov
vação de no
ormas regim
mentais da ARIS;
A
6) Assuntos diversos. Reprresentando o presidentee da ARIS, prefeito de Coronel Frreitas,
Sr. M
Mauri José Zucco,
Z
o prrefeito de G
Garuva, Sr. João
J
Romão
o abriu os tr
trabalhos len
ndo o
editaal de convoocação e apresentando a conselheeira Nádia Boff
B
Ribeirro. Ato con
ntínuo
passoou a palavvra ao Direetor Geral da ARIS, Sr. Marco
os Fey Proobst que in
niciou
apressentando o mapa
m
de consorciados da ARIS, que
q está com
mposto com
m cinquenta e sete
muniicípios e tem
t
aproxiimadamentee noventa leis em trramitação ppara adesãão ao
consóórcio. Na sequencia, o Diretor Geral apreesentou o saldo
s
bancáário do prim
meiro
trimeestre do anoo, as receitaas arrecadaddas, as desp
pesas liquid
dadas e o coomparativo entre
receiitas e despeesas que ressultam em ssuperávit financeiro. Disse
D
depoiss da necesssidade
de aautorização para proviimento de cargos púb
blicos e apresentando o organog
grama
mosttrou que o mesmo foi criado de forma que existam meecanismos dde controlee para
que nnão haja quualquer pesssoa com fuunções exaccerbadas. Anunciou
A
ass nomeaçõees dos
cargoos de Coorrdenador de
d Fiscalizaação e de Coordenador de Recuursos Hum
manos,
apressentando oss currículos dos nomeaados, dizend
do da necesssidade de sse buscar nomes
n
que possam coontribuir naas funções de Coordenador de Projetos
P
e Coordenado
or de
Conttabilidade, sendo
s
aprov
vado pela A
Assembleia Geral a nom
meação e o provimentto das
duas Coordenaddorias. E paassando adiaante, o Direetor Geral aduziu
a
a resspeito da reevisão
o do consóórcio ARIS, que
gerall anual preevista no Prrotocolo dee Intençõess de criação
expreessamente determinada
d
a o mês dee abril com
mo data-basee da revisãoo (recompo
osição
inflaccionária) e a aplicação do índice ddo INPC, tornando obriigatória a suua aplicação
o pela
Direçção da ARIIS. Os prefeeitos aprovaaram a conccessão da reevisão gerall anual no índice
í
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de 6,,30% (seis vírgula
v
trintta por centoo), conform
me variação do INPC enntre abril/2010 e
marçço/2011, permitindo, desta
d
forma,, a manuten
nção do pattamar dos vvencimento
os dos
cargoos criados, bem como dando efettividade ao artigo 37, X,
X da Consstituição Federal,
que ggarante a reevisão gerall aos agentees públicos da ARIS. O prefeito dde Itapoá, Ervino
E
Speraandio, sugeeriu que a ARIS
A
se adaaptasse tam
mbém à dataa-base do C
Consórcio CIGA,
C
sendoo que foi innformado que
q seria maais interessaante o CIGA
A se adaptaar à data-baase da
ARIS
S, já definiida no Prottocolo de IIntenções de
d criação da
d mesma. Passando-se ao
próxiimo item da pauta, foii apresentadda a minutaa da norma regimental da ARIS, sendo
s
demoonstrados os
o principaais pontos aos prefeiitos dos Municípios
M
consorciad
dos, a
exem
mplo do horrário de expediente daas 8h30 às 12 horas e das 13 hooras às 17h
h30; o
estabbelecimentoo dos benefíícios de valle-alimentaçção no valo
or de R$ 2775,00 e de tiicketrefeiçção na impportância dee R$ 12,000 por dia (R
R$ 264,00 ao mês); e a definiçãão de
trâmiites administrativos do
os órgãos dee composição da ARIS
S. O prefeito
to de Garuv
va, Sr.
João Romão, prresidindo a mesa, coloccou em votação e teve a aprovaçãão dos preseentes,
por uunanimidade, o teor do Regimentoo Interno daa ARIS. O Diretor
D
Geraal passou en
ntão a
apressentação de proposta para isenção , no ano de dois mil e onze,
o
da Taaxa de Regu
ulação
dos S
Serviços dee Esgotamento Sanitárrio, explican
ndo que o momento
m
é propício para
p
a
desonneração, deeixando clarro para os ppresentes qu
ue a isenção
o é da taxa e não do seerviço
de rregulação, que
q
contin
nuará a serr regulado e fiscalizaado pela A
ARIS. Sobrre os
presttadores de serviços
s
noss municípioos de Palhoça, Fraiburg
go e São Beento do Sull, que
já fizzeram o paggamento de três meses da taxa, a devolução dos valoress pagos das taxas
sobree os serviçoos de esgottamento sannitário vai se efetivar por compeensação nos três
mesees subseqüeentes, quand
do do pagam
mento dos valores
v
relaativos à Taxxa de Regu
ulação
dos S
Serviços dee Abastecim
mento de Ággua. E pond
do em votaçção, foi aprrovada a iseenção
da T
Taxa de Reggulação doss Serviços dde Esgotam
mento Sanitáário para o ano de 201
11 e a
devoolução dos valores
v
aos prestadores
p
de serviçoss nos municcípios de Paalhoça, Fraib
burgo
e Sãoo Bento do Sul. Em seeguida o Dirretor Geral apresentou
u aos Prefeittos Municip
pais a
relaçção de presstadores in
nadimplentees com a Taxa
T
de Regulação
R
ddos Serviço
os de
Abasstecimento de
d Água, no
os municípiios de Irati, Entre Rios,, Nova Itabeeraba e São
o João
Batissta, sendo deliberado
d
pelos preseentes que o Presidentee da ARIS,, Sr. Maurii José
Zuccco promovaa visita em gabinete
g
dee cada Prefeeito, a fim de
d conscienntizar os meesmos
da im
mportância da regulação e regulaaridade juntto à ARIS, sob pena de inscriçãão em
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dívidda ativa. Poor fim, foi dada
d
a possse ao econo
omista Sr. Willian
W
Carllos Narzettii, que
passoou a integraar o Consellho de Reguulação da ARIS,
A
para conclusão
c
ddo mandato
o de 3
(três)) anos, inicciado em 16
1 de dezeembro de 2010
2
pelo ex-conselhe
e
eiro Sr. Maarcelo
Panoosso Mendonça, que ap
presentou reenúncia da função.
f
Emp
possado o nnovo Consellheiro
da A
ARIS, o preefeito de Garuva,
G
Sr. João Romão agradeceu as preseenças e deu
u por
encerrrada a Asssembleia. E eu, Giane Jacques Antunes
A
Severo secretarriei e redig
gi esta
ata, qque vai reviisada pelo Diretor
D
Geraal da ARIS, Marcos Fey
y Probst.

Giane Jaccques Antun
nes Severo
CPF nn. 548.450.5
509-78

Marrcos Fey Prrobst
D
Diretor Geraal

JJoão Romão
o
Preffeito de Garruva
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