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ATA Nº 054/2018, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 DA 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 3 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 4 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 6 

REALIZADA EM BLUMENAU/SC. 7 

 8 

 9 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a 10 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n. 2.649, página 763, de 11 

08/10/2018, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no pequeno auditório da 12 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença 13 

dos conselheiros em número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros 14 

Titulares: o senhor Christian M. P. Carvalho, o senhor Luiz Alberto de Souza, o senhor Richard 15 

Buchinski, a senhora Adriane Grätsh Thiem, o senhor José Carlos Spengler – Presidente do 16 

Comitê de Regulação da AGIR, o senhor José Vilson Brassiani, o senhor Guilherme Schmidt 17 

Pimentel, o senhor Ricardo Alexandre da Silva, a senhora Noemia Bohn; dos Conselheiros 18 

Suplentes: senhora Karine Krüger, senhor Valdeci Ferreira; além de demais presenças: o senhor 19 

Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Gerente de Controle, 20 

Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR e a senhorita Thayana Seibt – 21 

Assessora de Diretoria da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação 22 

da AGIR foram iniciados pelo senhor José Carlos Spengler, Presidente deste Comitê, designando 23 

a senhorita Thayana Seibt como secretária e logo pôs a ata em votação. Tomando a palavra, a 24 

senhora Noemia Bohn pediu que fossem feitas algumas correções. Dando seguimento, foi 25 

passada a palavra ao Diretor Geral da AGIR que apresentou os itens 2 ao 5 da pauta (Relatórios 26 

de Ouvidoria, Relatórios de Procedimentos Saneamento, Relatório Procedimentos Transportes, 27 

Relatório Procedimentos Econômico-Financeiro), informando que a Agência tem como objetivo, 28 

junto com a CGU e a AMMVI, a instalação de ouvidorias nos municípios consorciados, e não 29 

havendo solução do caso direto no município, será passado a Ouvidoria da AGIR para solucionar 30 

o problema. Dando seguimento a pauta, o senhor Heinrich Luiz Pasold apresentou os 31 

Procedimentos de Saneamento, explicando o caso da Prefeitura de Guabiruba, onde a empresa 32 

que está atuando no lugar da CASAN é a Atlantis Ltda., e diante disso, a produção de água é 33 

muito maior do que anteriormente, sendo usado o mesmo equipamento. Dando seguimento, foi 34 

dito aos conselheiros que a AGIR solicitou ao município de Guabiruba um novo edital de 35 

licitação para contratação de nova empresa de recolhimento de resíduos sólidos, pois o contrato 36 

com a empresa anterior venceu. Mencionou também que a Agência está acompanhando a rede de 37 

esgoto sanitário no município de Indaial, e com isso houve melhora nos pontos mais críticos da 38 

cidade. Explicou ainda sobre o problema técnico na ETE Garcia, onde esteve em obras por dois 39 

meses, e diante disso o Ministério Público instaurou inquérito civil público. Foi solicitado a 40 

criação de um grupo de trabalho com o intuito de apresentar sugestões e condicionantes, para 41 

licença ambiental da ETE Garcia, mecanismos de fiscalização e controles ambientais, referente 42 

ao Procedimento Técnico nº 053/2018. Em seguida, passou a falar sobre o transporte público, 43 

onde a AGIR está acompanhando o edital do município de Gaspar, o problema com o transporte 44 

no município de Rio dos Cedros e de Indaial, e expôs os procedimentos abertos em Blumenau, 45 

onde houve a Audiência Pública nº 002/2018 no dia 15/10/2018 no auditório da AMMVI, que foi 46 

apresentada várias soluções, e dito que no ano de 2019 será discutido a composição da tarifa do 47 

transporte coletivo de Blumenau. Dentro deste assunto, foi dito que a BluMob alugará um 48 
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terreno onde será construído um galpão pelo próprio proprietário para garagem dos ônibus. 49 

Dando continuidade, o senhor Heinrich Luiz Pasold passou aos conselheiros sobre as audiências 50 

públicas que estão acontecendo, e em seguida a senhora Noemia Bohn explicou aos presentes 51 

que a finalidade destas audiências não é para deliberar sobre algo, e sim o órgão licenciador 52 

ouvir a comunidade, e a partir das razões que são apresentadas, será determinado. Seguindo a 53 

pauta, foi dito aos conselheiros que as prefeituras querem que a AGIR faça a regulação dos 54 

cemitérios e serviços funerários, pois as igrejas estão passando a responsabilidade ao poder 55 

público, e diante disso querem que a Agência regule por entrar na parte de serviço de concessão. 56 

Em seguida, o senhor Ricardo Hübner apresentou um vídeo sobre o ProEESA, explicando o que 57 

foi feito nos encontros ocorridos dentro de um ano e ainda esclareceu que três projetos de todos 58 

que foram recebidos, ganharão um prêmio. Em relação a isso, foi feita a abertura da Consulta 59 

Pública nº 005/2018, que tem como objetivo a apresentação relativa a minuta da proposta da 60 

Resolução n° 008/2018, que estabelece procedimentos para coleta, sistematização de dados e 61 

cálculo de indicadores, para avaliação da evolução de desempenho da prestação dos serviços 62 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios regulados pela AGIR. 63 

Os cinco indicadores inclusos são: o de Eficiência, Qualidade, Econômico-Financeiro, Contexto 64 

e Universalização. Após isso, foi passado sobre a Consulta Pública nº 004/2018, onde o senhor 65 

Heinrich Luiz Pasold informou que a Agência recebeu mais de 50 contribuições, sendo feita a 66 

publicação o quanto antes e a partir do ano que vem, a AGIR dará continuidade a Resolução 67 

Normativa de Resíduos Sólidos. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de 68 

Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, informou a data da 69 

próxima reunião, dia 26.11.2018, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, 70 

lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada 71 

nos termos estatutários. 72 
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_______________________________                           _________________________________                                       79 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 80 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Analista de Regulação da AGIR e               81 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 82 
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