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REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2013 

 

O Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR e o Presidente do Comitê de Regulação da 

AGIR, no uso das atribuições legais, vêm, com base no Regimento Interno da AGIR, estabelecer as 

regras para a Audiência Pública n° 001/2013, tendo como objeto a minuta, respectivamente, das 

Resoluções Normativas n° 001/2013; 002/2013; 003/2013 e 004/2013, as quais versam sobre as 

Condições Gerais da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário no Âmbito da AGIR; sobre os Procedimentos de Fiscalização da Prestação dos 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, de Aplicação de Penalidades 

e dá Outras Providências; sobre as Penalidades Aplicáveis aos Prestadores de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário; e sobre Procedimentos de Consultas e 

Reclamações dos Usuários dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, 

Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos, Limpeza Urbana e Sistema de Drenagem.   

 

1. OBJETO:  

 

A Audiência Pública de que trata este Regulamento, aprovado na Reunião do Comitê de Regulação 

da AGIR, realizada em 07/05/2013, tem por objetivo recolher dos interessados as contribuições, 

opiniões e sugestões sobre as minutas de Resolução acima evidenciadas, nos municípios onde os 

prestadores de serviços públicos sejam regulados pela AGIR. A lista dos municípios delegatários da 

atribuição de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico encontra-se 

disponível no site da AGIR, qual seja: http://www.agir.sc.gov.br.  

A Audiência Pública busca interagir com os cidadãos, os prestadores de serviços e a sociedade civil 

organizada, contribuindo para a melhor análise e discussão da matéria pela AGIR. A realização 

desta Audiência Pública coaduna com um dos princípios fundamentais estabelecidos na Lei n° 

11.445/2007, que trata da transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados. 

A documentação objeto da Audiência Pública n° 001/2013; ou seja, as minutas das Resoluções 

Normativas nº 001/2013; 002/2013; 003/2013 e 004/2013 podem ser obtidas no site da AGIR, qual 

seja http://www.agir.sc.gov.br ou na sede da AGIR, localizada na Rua: Alberto Stein, n° 466 – 
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Bairro: Velha, CEP: 89-036-200 – Blumenau/SC ou ainda através do e-mail: 

dir.tecnico@agir.sc.gov.br.  

 

2. DATA/HORÁRIO E LOCAL:  

 

A Audiência Pública n° 001/2013 ocorrerá no Auditório Lino Grützmacher, anexo a Associação dos 

Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI, localizada na Rua: Alberto Stein, n° 466 – Bairro: 

Velha, CEP: 89-036-200 – Blumenau/SC, com início às 13:30 horas e encerramento às 17:00 

horas do dia 29/08/2013.  

 

3. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS:  

 

A Audiência Pública será realizada em sessão solene e com acesso livre e gratuito a todos os 

interessados. 

Os participantes interessados deverão fazer inscrição, preenchendo formulário disponibilizado no 

site da AGIR (http://www.agir.sc.gov.br), na sede da AGIR conforme endereço acima declinado, ou 

na data da Audiência Publica, no próprio local da sua realização.  

Deve constar do formulário: nome, endereço completo, telefone, fax, nome da entidade/empresa 

que representa e número do documento de identidade. Salienta-se que somente poderão fazer a 

exposição na Audiência Pública aqueles que preencherem o citado formulário de inscrição.  

Cabe informar que um mesmo interessado não poderá realizar mais de uma apresentação.  

O período de inscrição aos expositores interessados é o que se segue:  

• Até 17:00 horas do dia 28/08/2013.  

• As inscrições deverão ser efetivadas através do envio por meio do endereço eletrônico 

dir.tecnico@agir.sc.gov.br e pelo fax (47) 3331-5801. Ainda, considerar-se-ão efetivadas as 

inscrições entregues pessoalmente na sede da AGIR.   

• Inscrições posteriores ao período supramencionado poderão ser consideradas caso o espaço físico 

e o tempo total previstos para as manifestações do público não estejam completamente preenchidos 

pelas inscrições prévias. Estas eventuais inscrições serão consignadas no dia e local da realização da 

Audiência Pública.  

As exposições serão sempre orais e no âmbito da realização da Audiência Pública.  

mailto:dir.tecnico@agir.sc.gov.br


             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

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  

Não será admitido o uso ou a utilização de palavras ou expressões ofensivas ou injuriosas, sendo 

descartadas as contribuições que possuírem tal conteúdo. 

 

4. PROCEDIMENTOS:  

 

a) SOLENIDADE DE ABERTURA:  

 

A Audiência Pública terá início com a formação da Mesa Diretora, no local, data e horário 

previstos.  

A Mesa Diretora será composta pelo Diretor Geral da AGIR e Coordenador da Mesa Diretora, pelo 

Presidente do Comitê de Regulação e por um Secretário.  

O Coordenador da Mesa Diretora poderá, a seu exclusivo critério, chamar a tomar assento à mesa 

técnicos e consultores, conforme exigir a exposição dos trabalhos.  

O Secretário será designado pelo Coordenador, por ocasião da composição da Mesa Diretora.  

 

b) EXPOSIÇÃO TÉCNICA: 

 

A sessão da Audiência Pública se iniciará com apresentação técnica sobre as minutas da Resolução 

n° 001/2013, 002/2013, 003/2013 e 004/2013.  

A AGIR fará a exposição técnica limitada a 60 (sessenta) minutos. 

Na segunda parte da tarde, a Mesa Diretora abrirá para pronunciamento dos inscritos.  

O tempo permitido para cada exposição/pergunta será, em princípio, de 05 (cinco) minutos, sendo 

que este tempo poderá será dimensionado pelo Coordenador da Mesa Diretora em razão do número 

dos inscritos. O tempo inicial poderá ser estendido, a critério exclusivo do Coordenador da Mesa 

Diretora, caso se faça necessário para melhor entendimento das questões apresentadas pelos 

expositores. Ao final das exposições, caso ainda subsista tempo, poderá, a critério exclusivo do 

Coordenador da Mesa Diretora, ser concedido, àqueles que assim o desejarem, tempo adicional para 

novas considerações sobre suas exposições.  

As exposições dos interessados inscritos serão por ordem de inscrição. No entanto, a critério 

exclusivo da Coordenação da Mesa Diretora, poderá ser admitida outra ordem, desde que garanta 
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melhor apresentação dos trabalhos, minimize dificuldades ou atenda a critérios previstos em 

legislação pertinente.  

Não serão permitidos apartes.  

O Coordenador e demais integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos expositores para 

a obtenção de esclarecimentos adicionais, eventualmente, necessários.  

Todos os depoimentos e exposições serão registrados e divulgados pela AGIR por meio de ata, de 

forma a preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento como subsídios 

ao aprimoramento a que se destina a Audiência Pública.  

 

5. DA DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  

 

A Audiência Pública n° 001/2013 terá seu início às 13:30 horas e encerramento às 17:00 horas 

do dia 29/08/2013.  

A Audiência Pública poderá ter o encerramento antecipado ou prorrogado, a critério do 

Coordenador da Mesa Diretora e o seu encerramento será efetuado pelo Coordenador da Mesa 

Diretora.  

 

Blumenau (SC), em 18 de julho de 2013. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 

 

 

 

ANISIO FANTINI 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 


