
Ata da reunião do Conselho Consultivo, realizada no dia 26 de fevereiro de 2015 às 

14h00min, na sede da AGR – TUBARÃO, para discutir a seguinte pauta: Eleição do novo 

presidente do Conselho Consultivo, Apresentação dos novos membros do Conselho 

Consultivo, Alteração das atribuições do Conselho Consultivo, conforme Lei 

11.445/2007 e Decreto 7.217/2010, Assuntos Gerais. 

 Aos 26 (vinte seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), reuniu-

se nas dependências da AGR – Tubarão, às 14h00min, os membros do Conselho 

Consultivo da AGR, para discutirem a seguinte pauta: 1º Eleição novo presidente do 

Conselho Consultivo, 2º Apresentação dos novos membros do Conselho Consultivo, 3º 

Alteração das atribuições do Conselho Consultivo, conforme Lei 11.445/2007 e 

Decreto 7.217/2010 e 4º Assuntos Gerais. Estavam presentes na reunião os 

Conselheiros: Luiz Muttini, suplente, representante dos usuários, Léo dos Santos 

Goularte (suplente) e Edson José Corrêa (titular), representantes da AREA Tubarão, 

Antônio Carlos Silvério (suplente), representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Tubarão, Rafael Marques (titular), representante do Poder Executivo, Paulo 

Eduardo Canalles (suplente), representante do Prestador de Serviço, Edson José 

Firmino (titular) e Nilton de Campos (suplente), representantes da Câmara de 

Vereadores. Presentes da AGR – TUBARÃO o Superintendente Geral Michel Szymanski, 

os Superintendentes Técnicos Marcelo Fernandes Matos e Aristeu Cavalca, a 

Superintendente Jurídica Letícia Bianchini da Silva, a Diretora de Departamento de 

Despachos Internos e Externos Graziella da Veiga. Em função da ausência de um 

presidente para conduzir a reunião o Sr. Michel Szymanski abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos, lendo a convocação e a pauta da reunião. O mesmo 

comunicou que assim que fosse realizada a votação para eleição de novo presidente 

do Conselho Consultivo da AGR – TUBARÃO, o novo presidente assumiria a condução 

da reunião. Na seqüência, pediu para que todos fizessem uma breve apresentação, 

uma vez que havia novos membros do Conselho Consultivo presentes na reunião, o Sr. 

Leo dos Santos Goularte da AREA-TB e o Sr. Luiz Muttini representante dos usuários. 

Após as apresentações, o Sr. Michel Szymanski comunicou aos presentes que o Sr. 

Paulo Ricardo Vechi, eleito em 15 de dezembro de 2014, como representante dos 

usuários, encaminhou carta em 24 de fevereiro de 2015 solicitando exoneração de tal 

função, por entender que estaria com acúmulo de função, uma vez que ocupa cargo 

público estadual, sendo assim o Sr. Luiz Muttini seu suplente, o representaria na 

reunião. O Sr. Michel Szymanski explicou aos presentes todo o processo de 

convocação e eleição para eleger o representante dos usuários, colocando ainda que 

será realizada nova reunião para eleição do mesmo. Seguindo a pauta, passou para a 

eleição do novo presidente, esclarecendo que apenas os representantes titulares 

poderiam ser candidatos. Disse também que o Conselho deveria aproveitar a 

oportunidade e eleger além do presente seu secretário, uma vez que a AGR – Tubarão 

é quem realiza a convocação, faz as atas, sugere a pauta. Desta maneira o Conselho 

Consultivo se tornaria mais independente. O Sr. Edson José Corrêa expôs suas dúvidas 



quanto ao tempo de mandato do presidente bem como sua posição em relação a não 

colocar seu nome à disposição para ser presidente deste conselho, uma vez que a 

AREA TB já teve seu assento na presidência e que acha importante o rodízio das 

entidades que fazem parte do Conselho. Na seqüência o Sr, Michel Szymanski deixou a 

palavra com os membros do conselho para que aquele que tivesse interesse pudesse 

se manifestar.  Na ocasião o Sr. Rafael Marques demonstrou interesse em ser o 

presidente deste conselho. Na oportunidade, o representante da Câmara de 

Vereadores, Sr. Edson José Firmino manifestou entendimento de que, apesar de a lei 

que criou o Conselho Consultivo não apresentar qualquer objeção, não seria 

interessante o presidente do Conselho ser o representante do Executivo Municipal, 

tendo em vista que a AGR Tubarão é uma autarquia municipal, cujo Superintendente 

Geral já é nomeado pelo Sr. Prefeito. Sr. Luiz Muttini diz não se candidatar por não 

conhecimento no assunto de saneamento e regulação.  O Sr. Edson José Firmino pede 

alguns minutos para os conselheiros para que ele possa realizar uma ligação pedindo 

assistência jurídica sobre suas dúvidas em relação à eleição para presidência deste 

conselho. No retorno, ele menciona que recebeu orientação jurídica de que realmente 

não existe qualquer vedação em o representante do Executivo se eleger presidente do 

Conselho e se coloca também como candidato. No andamento o Sr. Michel Szymanski 

esclarece então que há dois candidatos para presidência deste conselho, o Sr. Rafael 

Marques e o Sr. Edson José Firmino. Esclarece também que as entidades presentes 

com seu titular e suplente somente o titular tem poder de voto e pede para que os 

dois candidatos se apresentem para o conselho. O Sr, Rafael Marques começa as 

apresentações mencionando, ser tubaronense, engenheiro químico, atualmente 

Secretário de Proteção e Defesa Civil de Tubarão, tem grande afinidade com assuntos 

relacionados a saneamento e hoje com a oportunidade de ser secretário contribui 

ainda mais com o Município de Tubarão. Em seguida o Sr. Edson José Firmino fez sua 

apresentação, mencionando ser da classe empresarial de Tubarão há 22 anos, formado 

em Administração na Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Gestão 

Pública pelo Instituto Federal de Santa Catarina, três vezes vereador deste Município, 

tem conhecimento em saneamento e drenagem e sente-se apto para tal função. Feitas 

as apresentações, deu-se início à votação, onde o Sr. Rafael Marques teve 4 (quatro) 

votos, o Sr. Edson José Firmino teve 1 (um) voto e houve 1 (uma) abstenção por parte 

do representante da Tubarão Saneamento S.A.. Assim ficou eleito presidente do 

Conselho Consultivo da AGR – Tubarão o Sr. Rafael Marques. Seguindo a pauta o Sr. 

Michel Szymanski citou a possibilidade de alteração das atribuições do Conselho 

Consultivo, conforme Lei 11.445/2007 e Decreto 7.217/2010, assunto este trazido para 

a AGR – Tubarão pela Tubarão Saneamento S.A. e pela Prefeitura Municipal de 

Tubarão, pois para que o Município consiga financiamento na área de saneamento se 

faz necessário um Conselho de Saneamento Básico. Foi esclarecido aos presentes que 

o Conselho Consultivo da AGR não foi aceito pelo Ministério das Cidades, para fins de 

cumprimento da referida lei, em razão de ser um conselho que faz parte da estrutura 



da Agência Reguladora. Os conselheiros apresentam dúvidas sobre a atuação dos dois 

conselhos. A Sra. Letícia Bianchini menciona que o Conselho Consultivo da AGR – 

Tubarão foi criado com base nas necessidades apresentadas na Lei 11.445/2007 e, por 

esse motivo, cumpre sua função uma vez que a AGR – Tubarão é uma autarquia 

municipal.  Esclarece ainda que, caso permaneçam os dois conselhos, a AGR – Tubarão 

entende que o Conselho de Saneamento Básico trabalhará as questões macro 

relacionadas às políticas públicas de saneamento e o Conselho Consultivo da AGR 

ficará com a regulação e fiscalização.  Os dois conselhos teriam praticamente a mesma 

composição, com a diferença apenas a AGR – Tubarão teria assento no novo conselho.  

Porém, as atribuições seriam diferentes, apenas com a mesma atribuição para o caso 

de análise das reformas do Plano Municipal de Saneamento Básico, quando os dois 

conselhos poderiam opinar. O Sr. Edson José Corrêa e o Sr. Leo dos Santos Goularte 

questionam sobre esta situação em outras cidades em Santa Catarina.  Pedem para 

que a AGR – Tubarão entre em contato com outras agências reguladoras do estado 

para ver como estão lidando com a situação.  O Sr. Rafael Marques sugere que a AGR – 

Tubarão encaminhe esse material para os membros do conselho para que em data 

futura possam conversar e discutir com mais propriedade. Na sequência, o Sr. Michel 

Szymanski mostrou o balancete consolidado da AGR – Tubarão e fez algumas 

considerações a respeito do orçamento. Houve questionamentos acerca dos 

empenhos e orçamentos e a AGR – Tubarão irá mostrar na próxima reunião o seu 

balancete mensal. Em seguida, o Sr. Michel Szymanski deixou aberta a reunião para 

colocações. O Sr. Edson José Corrêa questionou sobre as atividades realizadas ou não 

pelo Tubarão Saneamento S.A., no que tange às obras de esgotamento sanitário, onde 

o Sr. Marcelo Fernandes Matos disse que será encaminhado para a AGR – Tubarão o 

Elenco de Ações ano III que esclarece algumas dúvidas. O Sr. Michel Szymanski sugere 

a data para próxima reunião do conselho e fica estabelecido, em acordo com os 

conselheiros presentes, o dia 9 de março de 2015, às 14h00min nas dependências da 

AGR – Tubarão. O Sr. Michel Szymanski passou a palavra para o novo presidente do 

Conselho Consultivo, o Sr. Rafael Marques, que aproveitou a oportunidade e 

agradeceu por ser eleito para exercer a presidência deste conselho e pediu ao Sr. 

Michel Szymanski que a AGR – Tubarão continue dando apoio ao conselho em 

conduzir as questões do mesmo, como convocações, atas e outros. E não havendo 

mais nada a tratar, foi solicitado a mim, Diretora de Departamento de Despachos 

Internos e Externos Graziella da Veiga, que lavrasse a ata, que vai assinada pelos 

presentes. 
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