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  1 

ATA Nº 060/2018, DE 25 DE MARÇO DE 2019 DA REUNIÃO 2 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 5 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 6 

BLUMENAU/SC. 7 

 8 

 9 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 10 

convocação enviada por e-mail na data do dia 12/03/2019, e publicada no Diário Oficial dos 11 

Municípios, Edição nº 2.772, página 47 de 09/03/2019, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de 12 

Regulação da AGIR, na sala de reunião Vale Europeu, na sede da AGIR, depois de verificada a 13 

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

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

senhor Richard Buchinski, a senhora Adriane Grätsch Thiem, a senhora Sandra Aparecida Alves 16 

de Oliveira, o senhor José Carlos Spengler, o senhor José Vilson Brassiani, a senhora Noemia 17 

Bohn; dos Conselheiros Suplentes: o senhor Artur Uliano, além de demais presenças: o senhor 18 

André Domingos Goetzinger – Gerente de Estudos Econômico-Financeiro da AGIR, o senhor 19 

Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da 20 

AGIR, o senhor Daniel Antonio Narzetti – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de 21 

Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR, a senhora Thayana Seibt – Assessora 22 

de Diretoria da AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR, a 23 

senhora Ana Claudia Hafemann – Diretora Administrativa e Institucional da AGIR, e a senhora 24 

Barbara Moreira Veiga – Estagiária de Engenharia Civil da AGIR. Os trabalhos desta reunião 25 

ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados para apreciação da seguinte Ordem do Dia: 26 

(1) – Leitura e Aprovação das Atas nº 058 e nº 059; (2) – Resolução Normativa de Resíduos 27 

nº 007/2019; (3) – Consulta Pública nº 005/2018 – Resolução Normativa de Indicadores; (4) 28 

– Metas AGIR 2019; (5) – Assuntos Gerais; (5.1) – Curso Pós-Graduação UNIFEBE – 29 

Planejamento e Gestão de Serviços de Saneamento Básico; (5.2) – Edital do Comitê de 30 

Regulação – Indicações até 31/03/2019. Verificada a existência de quórum, o senhor José 31 

Carlos Spengler, Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, cumprimentou os presentes e na 32 

sequência deu início aos trabalhos seguindo a ordem do dia estabelecida no edital de 33 

convocação. No item 1 – Leitura e Aprovação das Atas nº 058 e nº 059, colocou em 34 

apreciação as atas das reuniões anteriores, havendo somente manifestação da senhora Noemia 35 

Bohn, solicitando que fosse posto em negrito a Ordem do Dia nas Atas seguintes, não havendo 36 

mais manifestações contrárias, estas foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade a 37 

pauta, no item 2 – Resolução Normativa de Resíduos nº 007/2019 foi dada a palavra ao senhor 38 

André Domingos Goetzinger que apresentou a Resolução Normativa de Resíduos nº 007/2019 39 

(Estabelece as Condições gerais e Diretrizes Regulatórias para Prestação dos Serviços Públicos 40 

de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, no Âmbito dos Municípios 41 

Consorciados à Agência Reguladora AGIR e dá outras providências), informando que houve 49 42 
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(quarenta e nove) contribuições, e dentro destas contribuições, 34 (trinta e quatro) foram aceitas 43 

e acatadas pela AGIR. Apresentou as condições gerais e regulatórias, resumiu os 25 (vinte e 44 

cinco) capítulos (75 artigos), e informou que o objetivo desta Resolução é criar condições gerais 45 

e regulatórias, além de uma relação entre prestadores e usuários, e também uma relação entre 46 

poder concedente e seus delegados/concessionários/terceirizados, competindo à AGIR regular e 47 

fiscalizar o seu cumprimento, sem prejuízo a outros dispositivos legais e normativos. Em 48 

seguida, o Presidente do Comitê colocou em votação a Resolução Normativa nº 007/2019, sendo 49 

aprovada por unanimidade, e logo passou novamente a palavra ao senhor André Domingos 50 

Goetzinger para seguir a pauta, onde apresentou o item 3 – Consulta Pública nº 005/2018 – 51 

Resolução Normativa de Indicadores, cuja resolução Estabelece Procedimentos para Coleta, 52 

Sistematização de Danos e Cálculo de Indicadores, para Avaliação da Evolução de Desempenho 53 

da Prestação os Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos 54 

Municípios Regulados pela AGIR, havendo 10 (dez) contribuições de pessoas jurídicas e físicas, 55 

e dentro destas pessoas, foram feitas 58 (cinquenta e oito) contribuições, com 105 (cento e cinco) 56 

em inserções. O Gerente de Estudos Econômico-Financeiro informou que esta Resolução já tinha 57 

sido apresentada aos Conselheiros, e por questões de discussões de metas estipuladas, foi feito 58 

uma nova avaliação, e apresentou quais contribuições foram aceitas e acatadas pela Agência. 59 

Mencionou que, em relação as metas, será feito uma atualização do SNIS (Sistema Nacional de 60 

Informações sobre Saneamento) 2017, sendo que o objetivo principal é definir os indicadores e a 61 

forma de apresentação, e apresentou ainda o tabelamento e análise das contribuições da Consulta 62 

Pública nº 005/2018 da AGIR, que constam 16 (dezesseis) artigos dentro de 7 (sete) Capítulos. 63 

Tomando a palavra, o senhor Daniel A. Narzetti informou que algumas inserções das 64 

contribuições foram de membros da sociedade brasileira, contribuindo de uma forma mais 65 

global, com um único arquivo, onde algumas destas foram inseridas via formulário e outras, por 66 

serem de extrema complexidade, não houve como fazer a inserção, sendo feita a consideração 67 

por fora, onde foram apresentados cada artigo pelo senhor André D. Goetzinger, juntamente com 68 

os anexos. Em seguida, a senhora Sandra Aparecida A. de Oliveira sugeriu a colocação de guma 69 

observação na Resolução referente às multas, e diante disso, o senhor André D. Goetzinger 70 

confirmou que é citado em outras Resoluções, porém, esta observação será analisada pelo setor 71 

técnico da Agência. Tomando a palavra, o senhor Christian M. P. Carvalho questionou qual a 72 

previsão de ajuste da nota que se dá a qualidade da água e a verificabilidade, e o senhor André D. 73 

Goetzinger informou que a responsabilidade da veracidade das informações compete aos 74 

prestadores, justamente por ser uma informação pública. Em seguida, o senhor Daniel A. 75 

Narzetti mencionou aos Conselheiros sobre a Portaria nº 719 de 12 de dezembro de 2018, que 76 

institui a metodologia do Projeto ACERTAR para uma auditoria e certificação de informações 77 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), relacionada aos serviços de 78 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde o Capítulo II, Artigo 3º desta Portaria, diz 79 

sobre o Planejamento da Auditoria. Retomando a palavra, o senhor André D. Goetzinger 80 

informou o porquê não foi acatada a sugestão dada ao Artigo 1º da Resolução em discussão, 81 

onde o Prestador fornece informações (Dados Agregados) e que os indicadores serão aferidos 82 

pela Agência, e diante disso, a resposta fornecida foi que a AGIR solicitará as informações que 83 

compõe a formação de cada um dos indicadores (Dados Desagregados), pois para o Prestador 84 
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local tanto faz os dados agregados quanto aos desagregados, eles serão idênticos. Em seguida 85 

apresentou o que são os dados Agregados e Desagregados no SNIS para melhor explicação aos 86 

Conselheiros, sendo os agregados globais referente aos prestadores de serviços, e desagregados 87 

são os prestadores estaduais de abrangência regional, que precisa informar de forma separada por 88 

municípios. Diante dessa sugestão, explicou que a Agência não pode criar a Resolução com base 89 

nos prestadores locais, precisa ser baseada na visão dos prestadores maiores para os menores. 90 

Tomando a palavra, a senhora Sandra Aparecida A. de Oliveira sugeriu que fosse definido os 91 

dados como o prestador de serviços informa, não informando como indicadores. Seguindo a 92 

sugestão, o senhor Daniel A. Narzetti informou que o quarto Anexo da Resolução não irá 93 

informar os indicadores, apenas as informações que são dadas pelos prestadores. Em seguida, a 94 

senhora Noemia Bohn se manifestou em relação ao termo “definição”, informando que este não 95 

está correto, e sugeriu que fosse definido a composição dos indicadores. Retomando a palavra, o 96 

senhor André D. Goetzinger explicou aos presentes que será feita a adequação correta das 97 

informações, sendo a seleção dos dados que compõe os indicadores. Seguindo a apresentação das 98 

Contribuições/Sugestões, foi apresentado o Artigo 3.1.1.5, informando que a sugestão dada foi 99 

acatada para substituição do IN060 pelo IN059, separando água e esgoto. Quanto ao indicador 100 

IN008, concorda-se com a análise realizada pela contribuição, porém, justifica-se que esta 101 

metodologia considerou a média deste indicador para os 14 (quatorze) municípios regulados, a 102 

fim de exatamente avaliar o desempenho deste indicador em relação à média. Tomando a 103 

palavra, o senhor Daniel A. Narzetti explicou que, caso havendo valores fora da média ou 104 

contestações, a Agência deliberará valores absolutos, além de análises do indicador em questão. 105 

Em seguida, o Gerente de Estudos Econômico-Financeiro retomou a palavra para apresentar as 106 

demais contribuições, informando que em outra reunião serão apresentadas as nomenclaturas que 107 

foram acatadas pela Agência e as alterações sugeridas pelos Conselheiros. Logo após, apresentou 108 

o Artigo 6º e sua contribuição, que questionou qual o meio digital a ser utilizado para 109 

fornecimento das informações, justificando os custos adicionais que porventura surgirem para 110 

cumprimento das resoluções normativas, poderão impactar o equilíbrio econômico financeiro do 111 

contrato e ensejar possíveis revisões tarifárias aos prestadores, e em resposta, a Agência 112 

mencionou que não serão gerados custos regulatórios que comprometam o equilíbrio econômico-113 

financeiro do Prestador de Serviço, e os possíveis desequilíbrios deverão ser apresentados à 114 

AGIR para análise. Em relação ao Artigo 7º da Resolução, foi retirado o Inciso III, acatando a 115 

sugestão enviada que aconselhou que a apresentação ocorra semestralmente, com o envio dos 116 

dados mensais em até 45 (quarenta e cinco) dias após o fechamento do semestre. Continuando a 117 

apresentação, informou que serão disponibilizados aos Conselheiros todos os dados que formam 118 

um indicador, baseados no SNIS e logo informou sobre as metas que serão apresentadas em 119 

outro momento, pois precisão ser tratadas ainda para dar um retorno qualificado. Em seguida, a 120 

senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira questionou sobre o artigo 3.1.1.8, onde pode ajudar 121 

a reduzir o salário do empregado, e diante disso, o senhor Ricardo Hübner exemplificou a 122 

necessidade da redução, e em seguida o senhor Christian M. P. Carvalho informou que existem 123 

maneiras de coibir esta prática, especialmente no serviço público. Após alguns esclarecimentos, 124 

o senhor André D. Goetzinger informou que a Agência aceita que este indicador seja substituído, 125 

conforme o SNIS. O valor informado no Artigo é a média entre os 14 (quatorze) municípios 126 
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consorciados. Finalizando a fala, o Gerente de Estudos Econômico-Financeiro comunicou aos 127 

Conselheiros que em um próximo encontro serão apresentadas as metas, as contribuições 128 

acatadas, as substituições sugeridas e a reformulação do Anexo I. Tomando a palavra, o 129 

Presidente do Comitê de Regulação encerrou a fala do senhor André D. Goetzinger, seguindo a 130 

pauta para o item 4 – Metas AGIR 2019, informando que o senhor Heinrich Luiz Pasold 131 

apresentará na próxima reunião este ponto, e logo deu continuidade ao item 5 – Assuntos 132 

Gerais, 5.1 – Curso Pós-Graduação UNIFEBE – Planejamento e Gestão de Serviços de 133 

Saneamento Básico, informando sobre a Pós-Graduação de Planejamento e Gestão de Serviços 134 

de Saneamento Básico, em parceria com a UNIFEBE do município de Brusque, onde os 135 

associados e consorciados à Agência têm o desconto de 10% na matrícula e mensalidade. Em 136 

seguida o senhor Daniel A. Narzetti apresentou o curso e informou o que será dado e qual a 137 

oferta. Tomando a palavra, o senhor Luiz Alberto de Souza sugeriu que houvesse um 138 

Instrumento Normativo para a escolha da instituição da Pós-Graduação, e diante disso, a senhora 139 

Ana Claudia Hafemann informou que a AGIR tem um convênio com a FURB também. 140 

Encerramento esta reunião com o item 5.2 – Edital do Comitê de Regulação – Indicações até 141 

31/03/2019, o Presidente do Comitê de Regulação informou aos Conselheiros a data limite para 142 

indicação de novos Conselheiros ao Comitê e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do 143 

Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta Reunião Ordinária, 144 

determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad doc”, lavrasse a presente ata, e que depois de 145 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários.  146 

 147 

 148 

 149 

 150 

 151 

      152 

_______________________________                           _________________________________                                       153 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 154 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Assessora de Diretoria da AGIR e               155 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 156 
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