ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS)

Ao 1º dia de dezembro de 2009, reuniram-se os prefeitos dos municípios consorciados à
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), cuja lista de presença segue
em anexo, com a seguinte pauta: 1) Eleição e posse do Presidente e dos Membros do
Conselho de Administração e Fiscal da ARIS; 2) Instalação e homologação dos municípios
integrantes da ARIS; 3) Assuntos diversos. O Diretor Executivo da FECAM, Sr. Celso
Vedana, abriu a Assembleia, destacando o momento histórico da consolidação de um
projeto inovador que é a agência de regulação e a necessidade de alcançar a
universalização do saneamento e, especificamente, na definição da agência de regulação,
conforme exige a Lei Federal nº 11.445/07. Comentou ainda a existência de consórcios
públicos prestadores de serviços na área de saneamento, bem como a existência de agência
reguladora municipal, da cidade de Joinville (AMAE), e agência reguladora estadual
(AGESC), vinculada ao Estado de Santa Catarina. Frisou também que tramita na ALESC
um Projeto de Lei para criação de uma nova agência vinculada ao Estado. Por fim,
destacou a autorização do Presidente da FECAM para que seja consolidada a ARIS, e
ressaltou o esforço da equipe técnica da entidade em conceber um projeto inovador e com
segurança jurídica para regular os serviços de saneamento básico. Ainda, destacou que até
a presente data são 10 (dez) municípios que já ratificaram por lei municipal sua adesão à
ARIS, os quais poderão votar, sendo permitido aos demais prefeitos o direito a se
manifestar a respeito da agência, mas sem direito a voto. Alertou que se faz necessário
votar a eleição do Presidente da ARIS e do Conselho de Administração e Fiscal, para que
seja dado andamento à inscrição da entidade nos órgãos devidos. O assessor jurídico da
FECAM, Sr. Marcos Fey Probst, ressaltou que 72 municípios já assinaram o protocolo de
intenções, contudo neste momento a entidade é constituída por 10 (dez) municípios, que já
ratificaram suas leis, e dentre esses deve ser eleito um Presidente. Espera-se que tão logo
seja possível os demais municípios ratifiquem suas leis e ingressem oficialmente na ARIS.
A partir deste momento, identificaram-se os prefeitos dos municípios com leis publicadas
que constituem a ARIS: Águas de Chapecó; Alto Bela Vista; Coronel Freitas; Formosa do
Sul; Iraceminha; Jardinópolis; Mondai; Monte Carlo; Pinhalzinho e Turvo. O Sr. Marcos
devolveu a palavra ao Sr. Celso para que conduzisse o processo de indicação do candidato
à eleição a Presidente e vice-Presidente da ARIS. O Sr. Celso reassumiu a palavra e
permitiu aos prefeitos dos municípios consorciados a manifestação de sua candidatura. O
Sr. Marcos ressaltou que no ano de 2010 a intenção é de estruturar a ARIS, principalmente
para consolidar a agência, explicar aos municípios que estiverem em processo de ingresso,
enfim, realizar todas as atividades necessárias para que a partir de 2011 a ARIS esteja
totalmente preparada para realizar sua função. Reforçou que em 2010 a ARIS não terá a
estrutura operacional criada, de modo que a FECAM arque com as despesas iniciais, não
onerando assim os municípios consorciados neste momento. O Prefeito Municipal de
Garuva, Sr. João Romão, pergunta se a regulação é feita mesmo nos casos em que o
município possua contrato de concessão com a CASAN vigente. O Sr. Marcos respondeu
que sim, posto que a prestação dos serviços não se confunde com a regulação e
fiscalização. O Sr. Antoninho Tibúrcio Gonçalves, Prefeito Municipal de Monte Carlo,

recomenda que seja feito seminário para os vereadores para explicar melhor a
funcionalidade da ARIS, a fim de facilitar o trâmite das leis nas Câmaras de Vereadores. O
Sr. José Antônio Rogério, Presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Lopes, ressaltou
que é importante o seminário, e ratificou a dificuldade em compreender a matéria. O Sr.
Ronério Heiderscheidt, Prefeito Municipal da Palhoça e Presidente da FECAM, pergunta o
que é preciso hoje para a ARIS. O Sr. Marcos respondeu que é eleger o Presidente e vicePresidente, conforme Edital de Convocação. O Sr. Ronério destaca que é importante
constituir juridicamente a ARIS para que ela se apresente formalmente. O Prefeito
Municipal de Pinhalzinho, Sr. Fabiano da Luz, fala que como dos 10 (dez) municípios
consorciados, 5 (cinco) são da região da AMOSC, sugere eleger o presidente dentre os
municípios consorciados daquela região. Em seguida, o Prefeito de Coronel Freitas, Sr.
Mauri José Zucco, registrou sua candidatura e foi eleito como Presidente da ARIS por
unanimidade de votos dos presentes. Para vice-Presidente da ARIS foi eleito por
unanimidade o Sr. Antoninho Tibúrcio Gonçalves, Prefeito Municipal de Monte Carlo.
Quanto à escolha e posse dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, os
prefeitos presentes deliberaram pela não escolha nesta Assembleia, pela pouco quantidade
de municípios consorciados até o presente momento, ficando delegada a escolha para a
próxima Assembleia. Foi dada a posse ao Prefeito de Coronel Freitas, Sr. Mauri José
Zucco, agora Presidente da ARIS, de modo que o mesmo destacou que o Poder Legislativo
do Município entendeu a necessidade da instituição da ARIS, e confia num trabalho
técnico e eficiente na condução executiva da agência. Para tanto, conta com a ajuda dos
técnicos da FECAM para o encaminhamento dos trabalhos da ARIS, sendo que o Sr.
Marcos colocou-se à disposição para dar seguimento à estruturação da agência
intermunicipal, o que foi aprovado pelos presentes. O Presidente da ARIS convidou a
todos os prefeitos presentes que se manifestem sobre o interesse de subscrever o protocolo
de intenções e assumir a intenção de ingressar na ARIS. O Sr. Marcos destacou que a
assinatura do protocolo não importa no ingresso automático, mas é o passo inicial para que
a Câmara de Vereadores aprove o ingresso por meio da ratificação da lei, autorizando o
Município a ingressar no consórcio. O Presidente da ARIS ressaltou mais uma vez o
convite para que os prefeitos façam parte da ARIS, agradecendo a presença de todos, e
declarou encerrada a 1ª Assembleia Geral da ARIS. E por assim ter sido designado, eu,
Edinando Luis Brustolin (OAB/SC 21.087), declaro como autênticos os fatos acima
narrados.
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