
Ata da reunião do Conselho Consultivo, realizada no dia 24 de junho de 2014 (24 06 

2014) às 14h 00min, na sede da AGR - TUBARÃO, para discutir a seguinte pauta: 

Regimento Interno da AGR TUBARÃO e Minuta Nova resolução sobre Caixa Padrão. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze (24 06 2014), nas 

dependências da AGR Tubarão, às 14 horas, reuniram-se os membros do Conselho 

Consultivo da AGR, para discutirem a seguinte pauta: 1° - Regimento Interno da AGR – 

TUBARÃO, 2°- Nova minuta de Resolução sobre Caixa Padrão. Presentes na reunião os 

Conselheiros: Francisco Fernandes de Souza, representante dos Usuários e Presidente 

do Conselho, Edson José Firmino, representante do Poder Legislativo, Michel 

Szymanski, representante do Poder Executivo e Thomaz Londero Moojen, titular e 

Edson J. Correa Suplente, representantes da Área TB. Ausentes os representantes da 

Concessionária e do Comitê Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar. 

Presentes da AGR TUBARÃO os senhores superintendentes: Afonso, Marcelo, Aristeu, 

Leticia e Dilnei. Abrindo os trabalhos o Presidente Francisco cumprimentou a todos e 

agradeceu a presença. Em seguida, a pedido, passou a palavra ao Superintendente 

Geral da AGR, senhor Afonso. O senhor Afonso fez um breve comentário sobre a não 

recondução pelo Senhor Prefeito Municipal do Superintendente Adm. Financeiro, 

senhor Dilnei, cujo mandato se encerra agora em 30 06 2014. Na sequencia, falou de 

seu estado de saúde, que se agravou em decorrência de um AVC – Acidente Vascular 

Cerebral- ocorrido recentemente aqui dentro da Agencia e que está analisando, com 

auxilio de sua família e principalmente dos seus Médicos, a possibilidade de se afastar 

da AGR, pedindo exoneração do cargo de Superintendente Geral, provavelmente até 

15 07 2014. Teceu comentários sobre sua administração à frente da AGR, onde sempre 

buscou como meta principal, melhorar a qualidade de vida da população de Tubarão. 

Agradeceu aos membros do Conselho a participação de cada um, afirmando que todos 

contribuíram em muito para o êxito e consolidação da AGR, na busca constante do 

equilíbrio entre as partes envolvidas no processo, ou seja: Poder Concedente, 

Concessionária e Usuários. Com a palavra, o Presidente Francisco teceu comentários 

elogiosos ao senhor Afonso, dizendo que sua atuação a frente da AGR foi 

irrepreensível e que com certeza, no futuro muitos serão beneficiados com as ações 

hoje desenvolvidas pela AGR. Disse que, a seu ver, neste inicio de século, nenhum 

outro fato/ noticia foi tão importante para Tubarão que a assinatura do Contrato de 

Concessão entre o Poder Publico Municipal e a Concessionária Tubarão Saneamento. A 

abrangência positiva deste fato para a população será sentida por muitos e muitos 

anos e o senhor Afonso contribuiu e teve participação decisiva para isto. Você fez 

história disse. Agradecemos por tudo. Ato contínuo o vereador Edson Firmino disse do 

enorme conceito profissional do senhor Afonso. Falou que ele será sempre lembrado 

pelo bem que fez ao povo Tubaronense e com certeza será recompensado por isso. O 

conselheiro Thomaz também se manifestou dizendo que a administração do Afonso a 



frente da AGR, deixa uma marca muito positiva. Pela AGR, manifestou-se o 

superintendente Marcelo, dizendo que o nosso sentimento enquanto colegas é muito 

grande e positivo e que desejamos tudo de bom e de melhor para o senhor Afonso. 

Todos nós da Agencia estaremos à disposição dos novos colegas e irão substituir tanto 

o Dilnei como o senhor Afonso. Após estas manifestações, o Presidente colocou em 

discussão o primeiro item da pauta, ou seja, Analise discussão e aprovação do 

Regimento Interno da AGR. Com a palavra, a superintendente Jurídica Leticia explicou 

as mudanças ocorridas, que buscaram melhorar e simplificar o tramite dos processos 

Administrativos da AGR. O Conselheiro Thomaz disse que a posição da Área TB era de 

adiar a analise para que todos os conselheiros pudessem melhor analisar todo o 

regimento o que foi apoiado pelo seu suplente Edson. O Conselheiro Michel também 

se manifestou favorável ao adiamento da analise para que todos pudessem se 

aprofundar. Também apoiou a ideia de prorrogar a analise o Conselheiro Edson 

Firmino, argumentando que não teve tempo suficiente para detalhar o regimento. Na 

sequencia o Presidente Francisco, sugeriu que fosse apresentada a principais duvidas 

já identificadas. O conselheiro Michel elencou algumas identificadas por ele que serão 

em última análise discutidas e relatadas na próxima reunião, já agendada para 15 de 

julho de 2014.  Com relação ao outro item da pauta, ou seja, a Nova minuta de 

Resolução que altera o art. 1° da resolução 003/2012, dado o adiantado da hora, 

decidiu-se deixar a discussão também para o próximo dia 15 07 2014. .Nada mais 

havendo a tratar, foi solicitado a mim, Superintendente Adm. Financeiro Dilnei, que 

lavrasse a presente ata, que vai assinada pelos presentes. 

Membros do Conselho Consultivo: 

Francisco Fernandes de Souza - Titular Representante Usuários 

Michel Szymanski – Poder Executivo 

Edson José Firmino – Poder Legislativo 

Thomas Londero Moojen – Área TB 

Ausentes Concessionária e Comitê Bacia Hidrográfica. 

AGR-TUBARÃO 

Afonso Eliseu Furghestti – Superintendente Geral 

Marcelo Fernandes Matos – Superintendente Técnico 

Aristeu Cavalca – Superintendente Técnico 

Dilnei Steiner – Superintendente Adm. Financeiro 

Leticia Bianchini da Silva – Superintendente Jurídica. 



 

 


