
                               AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 

                                                                    COMITÊ DE REGULAÇÃO 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

 CEP: 89036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41  

www.agir.sc.gov.br 

 

1 

ATA Nº 050/2018, DE 26 DE MARÇO DE 2018 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 4 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

BLUMENAU/SC. 6 

 7 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.472, página 1.263, de 09.03.2018, às 14 horas, 9 

reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no Auditório menor da Associação dos Municípios do 10 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A 11 

reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: senhor Christian M. P. Carvalho, 12 

senhor Richard Buchinski, senhora Adriane Grätsch Thiem, senhora Sandra A. A. de Oliveira, senhor 13 

José Carlos Spengler, senhor José Vilson Brassiani, e senhor Ricardo Alexandre da Silva; dos 14 

Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, senhor Artur Uliano, e senhora Noemia Bohn; 15 

além de demais presenças: senhor Valdeci Ferreira – Técnico da CASAN Indaial, senhora Giovana 16 

Peron – Assessora de Diretoria da AGIR, senhora Caio B. de Carulice – Agente Administrativo Técnico 17 

da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento 18 

Básico da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – 19 

Analista de Regulação da AGIR, senhor Daniel Narzetti - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 20 

de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos, senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor 21 

Jurídico da AGIR, senhor André  Domingos Goetzinger – Gerente de Estudos Econômico-Financeiros da 22 

AGIR, e senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do 23 

Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pelo senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da 24 

AGIR, a pedido do Presidente do Comitê de Regulação, que informou acerca de seu atraso por motivos 25 

de força maior. Cumprimentando a todos os presentes, o Diretor Geral da AGIR designou a mim, 26 

senhora Giovana Peron, como secretária desta reunião. Em seguida, apresentou a Ordem do Dia, qual 27 

seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos 28 

Saneamento; 4 – Relatório Procedimentos Transporte; 5 – Relatório Procedimentos Econômico-29 

Financeiros; 6 – Resolução Normativa; 7 – Eleição do Presidente do Comitê de Regulação da AGIR; 8 – 30 

Assuntos Gerais. Tratando-se do item 1 (Leitura e aprovação da ata da reunião anterior), a leitura ficou 31 

dispensada devido ao envio da ata por e-mail aos Conselheiros no dia treze (13) de março de 2018, e em 32 

razão de não ter havido manifestações acerca do relatado, considerou-se a ata aprovada. Dando 33 

seguimento à pauta, pertinente ao item 2 (Relatório Ouvidoria), o senhor Heinrich Luiz Pasold passou a 34 

palavra ao Ouvidor da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou os Procedimentos da 35 

Ouvidoria abertos no mês de março, iniciando pelo Procedimento nº 063/2017 (Reclamação de constante 36 

falta de água na R. Hilma Bruch, Itoupava Central, Blumenau), onde foi realizada aferição com aparelho 37 

datalogger em dezembro de 2017, e constatou-se intermitências do abastecimento de água. Diante disto, 38 

foi encaminhado relatório ao SAMAE em janeiro solicitando melhorias, e a autarquia realizou a 39 

implantação de booster no início da rua em março, o que solucionou o problema. O Ouvidor da AGIR 40 

ainda comentou que tal caso inclusive foi abordado no Jornal do Almoço, da emissora NSC. Tomando a 41 

palavra, o senhor Artur Uliano informou que o projeto já estava pronto, porém o que levou mais tempo 42 

foi a implantação. O senhor José Carlos Spengler questionou acerca dos custos deste aparelho, e o senhor 43 

Artur Uliano comentou que só o booster custa em torno de R$25.000,00, e complementou que há 44 

projetos em andamento para instalação destes aparelhos em outros pontos da cidade, principalmente na 45 

região norte. Tomando a palavra novamente, o senhor Vitor Zanella Junior apresentou o Procedimento nº 46 

074/2018 (Reclamação da não divulgação de informações da qualidade da água na fatura - SAMAE 47 

Blumenau), em que uma usuária alegou que as faturas dos últimos meses não apresentavam informações 48 

acerca da qualidade da água. Diante disto, a AGIR verificou as faturas de outros três usuários aleatórios, 49 

e foi constatado que realmente não havia estas informações, e o SAMAE foi oficiado para manifestar-se. 50 

Em seguida, comentou sobre o Procedimento nº 075/2018 (Reclamação de cobrança de tarifa de esgoto 51 

parcial na R. Teresa Marta Mathes, Velha, Blumenau/SC), onde a usuária contesta a cobrança de tarifa 52 
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parcial de esgoto, sob alegação de que não há rede coletora implantada e, deste modo, não existe 53 

efetivamente serviço algum prestado no local. Foi verificado em cadastro técnico a existência de rede de 54 

coleta e afastamento de esgoto implantada em 1999, e foi repassada a operação para a Foz do Brasil, 55 

quando do início da concessão de esgoto em Blumenau. Informou ainda que há previsão legal (Decreto 56 

Municipal 10.809/15) para cobrança de tarifa de esgoto parcial (50%) das áreas providas de rede de 57 

coleta e afastamento. Tal caso foi repassado ao setor técnico, foi realizada uma vistoria in loco, e o 58 

relatório oriundo desta vistoria será encaminhado à Concessionária e ao SAMAE. Na sequência, abordou 59 

o Procedimento nº 076/2018 (Reclamação do serviço de transporte coletivo urbano de Blumenau), onde 60 

usuária reclama da acessibilidade dos novos ônibus da BLUMOB, afirmando que os degraus são muito 61 

elevados, o que dificulta o embarque/desembarque de passageiros, especialmente idosos, gestantes e 62 

adultos com criança de colo. Foi feito registro de atendimento junto à Concessionária, que alegou 63 

atender a todos os requisitos dispostos no contrato de concessão. O Ouvidor da AGIR ainda comentou 64 

sobre a norma ABNT NBR 15570, que trata das dimensões dos degraus das escadas de 65 

embarque/desembarque de ônibus, onde especifica a altura dos degraus em 450mm para veículos com 66 

suspensão metálica, ou de 381mm para veículos com suspensão mista ou pneumática. Diante disto, foi 67 

encaminhado Ofício à BLUMOB para que se manifeste e verifique se está atendendo as normas técnicas 68 

vigentes. Tomando a palavra, o senhor Christian M. P. Carvalho comentou que não foram inclusos 69 

ônibus com piso rebaixado no edital de licitação, e também que as alturas especificadas na norma atual 70 

não são benéficas para o usuário. Comentou-se ainda entre os Conselheiros em se efetuar uma solicitação 71 

formal à ABNT para alteração desta norma. Dando sequência, o senhor Vitor Zanella Junior comentou 72 

acerca do Procedimento nº 077/2018 (Reclamação de odor de esgoto no Bairro Fortaleza, Blumenau), 73 

onde um usuário reclamou de forte odor de esgoto nas Ruas Ipojuca e Nilton Pershun, no bairro 74 

Fortaleza. Foi solicitada à Concessionária verificação in loco e encaminhamento do histórico de Ordens 75 

de Serviço (O.S.) abertas nestas ruas e intermediações, para ciência das ações preventivas e/ou corretivas 76 

no sistema de esgotamento sanitário na região. Em resposta, a BRK Ambiental afirmou não ter 77 

constatado odores em vistoria, porém, considerando a reclamação, foi realizada limpeza preventiva de 78 

redes coletoras nas ruas citadas e intermediações; o reclamante foi contatado após esta limpeza, e 79 

informou que a situação melhorou. Em seguida, o Ouvidor da AGIR abordou o Procedimento nº 80 

078/2018 (Reclamação de falta d’água e baixa pressão na rede de abastecimento de água na Rua Barão 81 

do Rio Branco, Bairro Imigrantes, em Timbó), onde o usuário reclama de baixa pressão de água e falta 82 

de água em picos de consumo na Rua Barão do Rio Branco, em Timbó. Tendo isto em vista, a equipe 83 

técnica da AGIR agendou vistoria no local para dia 27/03 para verificação. Posteriormente, o senhor 84 

Vitor Zanella Junior abordou o Procedimento nº 050/2017 [Custos para nova ligação de água do 85 

SAMAE Blumenau (novo padrão)], comentando que foi solicitado ao SAMAE encaminhamento de 86 

planilha com o número de ligações novas de água, nos tipos ½” e ¾”, realizadas nos últimos 2 anos, 87 

contendo nº de Matrícula/CDC, nome do usuário, endereço, tipo de ligação (½” ou ¾”), valor cobrado 88 

pelo serviço, bem como se foi fornecida a caixa padrão pelo SAMAE. Comentou que o objetivo é 89 

realizar um estudo sobre a composição de custos para realização de cobrança pelos serviços efetivamente 90 

prestados, e que será agendada uma reunião com o SAMAE para discutir o tema. Informou ainda acerca 91 

da realização do projeto “A AGIR quer ouvir você!” em Gaspar no dia 28/03, e também sobre o 92 

aplicativo para celular da AGIR, o InterAGIR, que serve como mais um canal para contato com a 93 

ouvidoria da Agência. Por fim, fez uma sugestão para que as reuniões do Comitê de Regulação sejam 94 

transmitidas ao vivo pelo canal da AGIR no Youtube, possibilitando que a comunidade em geral assista 95 

as discussões realizadas. Tendo em vista sua chegada, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, 96 

senhor Ricardo Alexandre da Silva, assumiu os trabalhos desta reunião e passou a palavra ao senhor 97 

Caio B. de Carulice para apresentar o Relatório de Procedimentos de Saneamento (item 3 da pauta). 98 

Tomando a palavra, este informou que não foram abertos novos procedimentos no mês de março, e em 99 

seguida abordou os Procedimentos em aberto, iniciando pelo nº 008/2015 (Fiscalização Sistema de 100 

Abastecimento de Água – SAA CASAN Indaial), onde informou que devido a várias reclamações 101 

recebidas na ouvidoria da AGIR, foram realizadas duas fiscalizações eventuais em campo nos dias 09/03 102 

e 16/03, com vistorias na ETA e em alguns pontos da cidade onde houve reclamações de falta d’água; 103 

será elaborado relatório e encaminhado à CASAN para manifestação. Na sequência, tratou do 104 
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Procedimento nº 046/2017 [Relatórios Mensais dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (loteamentos) 105 

BRK Ambiental Blumenau], onde foram visitados loteamentos no município que possuem coleta e 106 

afastamento, com cobrança de tarifa de esgoto parcial (50%); informou ainda que o relatório de 107 

fiscalização está sendo finalizado e será encaminhado à Concessionária. Dando continuidade, comentou 108 

sobre a realização do 3º Encontro da Rede de Aprendizagem do ProEESA (Projeto de Eficiência 109 

Energética em Sistemas de Abastecimento de Água) na cidade de Brusque no dia 01/03, e que o próximo 110 

encontro será realizado em Pomerode no dia 12/04. Falou também sobre a elaboração da Resolução 111 

Normativa para resíduos sólidos, e que foi realizada uma reunião entre representantes da AGIR e da 112 

empresa de consultoria contratada para auxiliar os trabalhos, onde ocorreram debates e revisões do texto. 113 

Abordou ainda a participação do senhor Ricardo Hübner, Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 114 

de Saneamento Básico da AGIR, no Colegiado de Saneamento Ambiental da AMMVI, bem como na 115 

Câmara de Assessoramento Técnico do Comitê do Itajaí, entidade da qual é o atual presidente. Por fim, 116 

falou sobre a participação de representantes do setor técnico da Agência na Audiência Pública do Plano 117 

Estadual de Resíduos Sólidos, que ocorreu no dia 22/03 em Joinville. Tomando a palavra, o Presidente 118 

do Comitê de Regulação inverteu os itens da pauta, passando a palavra primeiramente ao senhor André 119 

Domingos Goetzinger para apresentar o item 5 (Relatório Procedimentos Econômico-Financeiros); 120 

tomando a palavra, o Gerente de Estudos Econômico-Financeiros apresentou os Procedimentos em 121 

andamento, iniciando pelo Procedimento nº 029/2017 (Análise da Minuta do Contrato de Programa a ser 122 

firmado entre o município de Guabiruba e a CASAN), onde informou que foi realizada fiscalização para 123 

verificação dos ativos da CASAN em Guabiruba, houve diferença do que foi verificado para o que 124 

estava em listagem, então foi solicitada uma nova listagem e será realizada outra vistoria para 125 

conferência. Em seguida, abordou o Procedimento nº 034/2017 (Análise da Revisão da tabela de serviços 126 

do SAMAE de Timbó), comentando que foi feita visita técnica e solicitação de atualização de dados, e 127 

que esta revisão será feita justamente com o reajuste. Dando seguimento, tratou do Procedimento nº 128 

039/2017 (CASAN – Análise do pedido de Tarifa por Disponibilidade Operacional – TDO de tarifa de 129 

abastecimento de água tratada e esgoto sanitário), comentando que está em fase de finalização do 130 

parecer. Também citou o Procedimento nº 056/2018 (Revisão ordinária da tarifa de esgotamento 131 

sanitário e da BRK Ambiental Blumenau S.A. do município de Blumenau), que está em fase de coleta de 132 

informações. Tratou ainda do Procedimento nº 057/2018 (Reajuste da tarifa de água e serviços 133 

complementares do SAMAE de Brusque), que está em fase de despacho. Comentou também sobre os 134 

Procedimentos nº 058 e 59/2018 (Informações para estudo de implantação de Tarifa Básica de 135 

Disponibilidade dos municípios de Gaspar e Brusque), que estão aguardando envio de informações, e o 136 

Procedimento nº 060/2018 (Reajuste da tarifa de água e serviços complementares do SAMAE de 137 

Gaspar), que também está em fase de despacho. Citou ainda sua participação no encontro do IBRAOP e 138 

do Tribunal de Contas para elaboração de Procedimentos de Auditoria na área de resíduos sólidos, que 139 

ocorreu entre os dias 06 e 08 de março em Recife/PE. Na sequência, abordou a apresentação sobre 140 

“Metodologias de Cobrança de Resíduos Sólidos no Médio Vale do Itajaí/SC”, feita no Ministério do 141 

Planejamento no dia 23 de março do corrente ano, e inclusive apresentou aos Conselheiros os principais 142 

pontos abordados na ocasião. Passando ao item 6 da pauta (Resolução Normativa), o Presidente do 143 

Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao senhor Luciano Gabriel Henning, Assessor Jurídico 144 

da AGIR, que informou acerca da reunião realizada para pontuar os principais fatores da Resolução 145 

Normativa para resíduos sólidos, inclusive no que diz respeito ao serviço, ao aterro, o passivo ambiental 146 

a ser gerado, procedimentos ao encerrar-se o contrato, entre outros; citou ainda que após maior 147 

aprimoramento do texto, este será apresentado aos Conselheiros. Retomando o item 4 da pauta (Relatório 148 

Procedimentos Transporte), o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Daniel 149 

Narzetti, Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços 150 

Públicos, que abordou primeira o Procedimento nº 046/2017 (Reajuste da Tarifa de Rio dos Cedros), 151 

informando que já há os pareceres administrativo e jurídico, faltando apenas a decisão final, e que o 152 

reajuste foi feito conforme versa o Contrato de Concessão. Também comentou acerca das reuniões da 153 

Comissão Mista Especial de Transporte, cujo prazo de atuação está próximo ao fim, e que indicará 154 

alguns pontos a serem alterados no sistema de transporte coletivo de Blumenau; também citou que 155 

recebeu alguns abaixo-assinados e manifestações de associações de moradores, e que estão sendo feitas 156 
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reuniões paralelas com o SETERB e com a BluMob sobre algumas alterações já implantadas como teste. 157 

Comentou também sobre a padronização visual dos terminais, cujo projeto já foi aprovado e a execução 158 

iniciará em breve, e sobre a auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que visitou a AGIR, o 159 

SETERB, a Prefeitura e a BluMob, e que posteriormente será emitido um relatório. Na sequência, 160 

abordou o Procedimento nº 061/2018 (Acompanhamento do Transporte Público Coletivo de Apíuna), 161 

onde o prazo do Contrato de Concessão está se encerrando, e a AGIR está auxiliando nos trâmites para 162 

renovação deste Contrato. Em seguida, tratou do Procedimento nº 062/2018 (Reajuste Tarifário do 163 

Transporte de Indaial), apontando que já foram realizadas algumas reuniões acerca do tema, e que deve-164 

se levar em consideração que o prazo para renovação do Contrato de Concessão de Indaial está se 165 

encerrando, e que a AGIR está auxiliando neste quesito. Por fim, comentou sobre as entrevistas 166 

concedidas à rádios e emissoras de TV, que abordaram o tema transporte público. Adiantando 167 

novamente a pauta (item 8 – Assuntos Gerais), o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR informou 168 

acerca da renúncia do Conselheiro Anísio Fantini por motivos pessoas e profissionais, e devido a isto, a 169 

senhora Noemia Bohn, primeira suplente dos indicados pela AGIR, foi empossada como Conselheira 170 

Titular. Em seguida, o senhor Heinrich Luiz Pasold tomou a palavra, comentando sobre a abertura do 171 

Edital de Convocação de Conselheiros para o Comitê de Regulação da AGIR, sendo dois (02) indicados 172 

pelos prestadores de serviços de transporte coletivo de passageiros, em que o prazo para indicações 173 

segue até vinte e sete (27) de abril. Voltando ao item 7 da pauta (Eleição de Presidente do Comitê de 174 

Regulação da AGIR), o senhor Ricardo Alexandre da Silva mencionou o final de seu mandato como 175 

Presidente, agradecendo pelo apoio de todos nestes dois anos de atuação, e abriu a palavra aos 176 

Conselheiros Titulares que tivessem intenção de se candidatar à Presidência. Após a manifestação de 177 

interesse dos Conselheiros José Carlos Spengler e Adriane Grätsch Thiem, foram entregues as cédulas de 178 

votação aos Conselheiros hábeis a votar, e após a contagem dos votos, o senhor José Carlos Spengler foi 179 

eleito pela maioria. Tomando a palavra, o novo Presidente agradeceu pelos votos e disse contar com a 180 

colaboração de todos em seu mandato. Na sequência, foi informado que a próxima reunião fica 181 

previamente agendada para o dia 30 de abril de 2018, e que se houver necessidade de agendamento de 182 

reunião extraordinária antes desta data, esta será convocada conforme os trâmites da AGIR. Foi aberta a 183 

palavra aos demais, e o senhor Heinrich Luiz Pasold aproveitou o ensejo para comentar acerca da 184 

participação da AGIR no 8º Fórum Mundial da Água, que ocorreu entre os dias 18 e 21 de março em 185 

Brasília/DF, e também sobre a comitiva de prefeitos do Ceará que estará visitando o CIMVI, a AMMVI 186 

e a AGIR no dia 11 de abril. Também houve uma breve discussão sobre a proposta de regulamentação 187 

das atividades de terraplanagem na região, citado pela Conselheira Noemia Bohn, e sobre um estudo 188 

para a verificação de sistemas individuais de esgotamento sanitário. Nada mais havendo a ser tratado, o 189 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, 190 

determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de 191 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 192 

 193 

 194 

 195 

___________________________________                 ___________________________________ 196 

              Ricardo Alexandre da Silva                                               Giovana Peron 197 

      Presidente do Comitê de Regulação         Assessora de Diretoria da AGIR e Secretária “ad hoc” 198 

http://www.agir.sc.gov.br/

