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ATA Nº 052/2018, DE 27 DE AGOSTO DE 2018 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 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a convocação 9 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n. 2.559, página 810, de 10.08.2018, às 14 10 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no Auditório menor da Associação dos 11 

Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros 12 

em número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: senhor 13 

Christian M. P. Carvalho, senhor Luiz Alberto de Souza, senhor Richard Buchinski, senhora 14 

Sandra Aparecida Alves de Oliveira, senhor José Carlos Spengler – Presidente do Comitê de 15 

Regulação da AGIR, senhor Guilherme Schmidt Pimentel, senhor Ricardo Alexandre da Silva, 16 

senhora Noemia Bohn; dos Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, senhor Artur 17 

Uliano; além de demais presenças: senhor Heinrich Luiz Pasold – diretor Geral da AGIR, 18 

senhora Ana Claudia Hafemann – Analista de Regulação da AGIR, senhor André Domingos 19 

Goetzinger – Gerente de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR, senhor Ricardo Hübner - 20 

Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR, senhora Maria 21 

de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR e o senhor Luciano Gabriel Henning – 22 

Assessor Jurídico da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação da 23 

AGIR foram iniciados pelo senhor José Carlos Spengler, Presidente este Comitê, designando a 24 

senhora Ana Claudia Hafemann como secretária e logo colocou a ata em votação, sendo a 25 

mesma enviada aos conselheiros no dia 13.08.2018, onde foi aprovada e em seguida deu 26 

continuidade à pauta informando sobre a suspensão do julgamento do Procedimento de 27 

Ouvidoria n. 061/2017 - Recurso do usuário Edson Amaral de Azevedo (CDC n. 63285) para 28 

revisão da tarifa de esgoto face a vazamento oculto de água. O Presidente do Comitê de 29 

Regulação da AGIR comunicou aos conselheiros participantes que recebeu o Ofício n. 446/2018 30 

da AGIR, o qual solicita a deliberação dos membros do Comitê quanto a suspensão do 31 

Procedimento de Ouvidoria n. 061/2017, considerando que fora ajuizada ação judicial pelo 32 

demandante do referido procedimento, acerca do tema análogo ao objeto do Procedimento de 33 

Ouvidoria n. 061/2017. Tomando a palavra, a senhora Lúcia R. V. Zermiani se manifestou 34 

relatando que o processo foi aberto somente contra o SAMAE de Blumenau, sendo que a BRK 35 

Ambiental não figura no polo passivo, deste modo, sugere que o Comitê de Regulação prossiga 36 

com a exposição do voto do relator e posterior julgamento do feito, haja vista que o objeto da 37 

ação judicial não é o mesmo do Procedimento de Ouvidoria n. 061/2017. Em seguida, o senhor 38 

Christian M. P. Carvalho ressaltou que as esferas administrativa e judicial são independentes, 39 

não sendo cabível a suspensão do julgamento pelo Comitê de Regulação em decorrência do 40 

pleito ajuizado pelo usuário demandante. Após os comentários, o senhor José Carlos Spengler 41 

solicitou aos conselheiros titulares que deliberassem quanto a suspensão ou não do julgamento 42 

do Procedimento n. 061/2017. Assim, os conselheiros decidiram, por unanimidade, pela não 43 

suspensão do procedimento pelos fatos e fundamentos expostos anteriormente. Em seguida, o 44 

senhor Ricardo Alexandre da Silva, relator do Procedimento de Ouvidoria n. 061/2017, solicitou 45 

aos conselheiros prazo até a próxima reunião do Comitê que será realizada dia 24.09.2018, haja 46 

vista que necessita de mais tempo para concluir sua análise a respeito do caso e proferir seu voto. 47 

Dando continuidade à reunião, os representantes da Concessionária BRK Ambiental solicitaram 48 
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espaço na pauta da presente reunião do Comitê de Regulação para realização de uma exposição 49 

de fatos a respeito do Procedimento n. 061/2017, a qual figuram como parte. Dando sequência, o 50 

voto do relator não foi apresentado, assim, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 51 

indicou que seja oportunizado espaço para as partes do referido procedimento manifestarem-se 52 

na próxima reunião, ocasião em que haverá a apresentação do voto do relator e posterior 53 

deliberação do Comitê, garantindo o direito do usuário demandante, igualmente, realizar breve 54 

exposição e fatos, caso tenha interesse. Dando seguimento à pauta, o senhor José Carlos 55 

Spengler passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, onde o mesmo apresentou o item 2 – 56 

Relatórios Ouvidoria, Procedimentos Saneamento, Procedimento Transporte e Procedimento 57 

Econômico-Financeiros (itens 2 ao 5), iniciando com o relatório da Ouvidoria, onde no mês de 58 

agosto foram instaurados 8 procedimentos, sendo 2 na área de água, 2 na área de esgoto, 1 na 59 

área de resíduos sólidos, 2 na área de transporte e 1 sobre investigação referente as tabelas de 60 

preço relacionado a nova lei 13.670/2018, onde a Ouvidoria entrou em contato com todos os 61 

prestadores de serviços para verificar se os mesmos estão obedecendo esta lei, e diante disso, 62 

apenas dois prestadores faltam divulgar se estão seguindo a referida lei. Dando continuidade, o 63 

Diretor Geral da AGIR mencionou sobre os dois problemas de danificação de calçamento em 64 

função do estacionamento de ônibus, informando que em Blumenau não há estacionamento nos 65 

terminais e por isso utilizam as ruas próximas para estacionarem. Diante disso, já foi enviado um 66 

parecer à Prefeitura de Blumenau e ao SETERB para verificarem o não cumprimento do prazo 67 

para a construção da garagem para estacionamento dos ônibus. Em seguida, informou sobre o 68 

caso no município de Indaial, onde envolve as duas últimas administrações da cidade e a atual 69 

administração, no qual comunicaram que foi feito rede de esgoto, sendo que não foi feito e 70 

diante disso não foi ligada a rede para um usuário, por conseguinte, o terreno deste está sendo 71 

alagado diretamente com matéria fecal, contudo, a CASAN já está controlando a situação. 72 

Informou ainda que os próximos municípios que estarão recebendo o projeto “A AGIR quer 73 

ouvir você!” serão Apiúna e Ascurra no dia 20.09.18, e também sobre o aplicativo para celular 74 

da AGIR, o InterAGIR, onde já está recebendo diversas ocorrências. Prosseguindo com os 75 

relatórios, comunicou ainda sobre a fiscalização do saneamento básico, onde a AGIR está com 76 

três procedimentos abertos, sendo de sistema de esgoto, sistema de resíduos e de abastecimento 77 

de água. Informou também sobre as revisões dos planos municipais nos municípios de Ascurra, 78 

Benedito Novo, Botuverá, Doutor Pedrinho, Guabiruba, Pomerode, Rio dos Cedros, Timbó, 79 

onde ocorrem reuniões com estes junto com os técnicos da AGIR e prestadoras de serviços, 80 

informou também sobre a participação direta da Agência nas audiências públicas, e comunicou 81 

ainda sobre a Consulta Pública n. 004/2018, que se refere a apresentação relativa a minuta da 82 

proposta da Resolução n° 007/2018, que estabelece as condições gerais e diretrizes regulatórias 83 

para prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, no 84 

âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora AGIR. Dando continuidade aos 85 

relatórios, o senhor Heinrich Luiz Pasold informou aos presentes sobre o Projeto de Eficiência 86 

Energética em Sistemas de Abastecimento de Água – ProEESA que tem convênio com o 87 

Ministério das Cidades, onde no mês de julho foi realizado um encontro no município de Rodeio, 88 

em agosto no município de Indaial e na data do dia 05/10/2018 ocorrerá o encerramento do 89 

projeto em Blumenau, no auditório da AMMVI, e diante disso serão entregues os planos de 90 

gestão de água aos 14 prestadores de serviços regulados pela AGIR. Em relação a área de 91 

transporte coletivo, a Agência realizou o acompanhamento no transporte público de Blumenau 92 

emitindo relatório dos indicadores de qualidade, relatório do acompanhamento de demanda, um 93 

parecer administrativo sobre a desoneração tributária e a subvenção do óleo diesel e do 94 

combustível, dois pareceres técnicos para instrumentalizar os ofícios da Câmara de Vereadores. 95 

Em relação a Comissão Mista Especial do Transporte que foi dito na reunião anterior, o 96 
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resultado alcançado referente a Consulta Pública n. 003/2018 foram de 50 contribuições 97 

recebidas, diante disso, essas contribuições serão analisadas e integradas ao trabalho da 98 

Comissão e posteriormente será realizada uma Audiência Pública. Além disso, foi feito três 99 

entrevistas em rádios e canais de televisão referente a esta consulta pública. Dando sequência, 100 

está sendo planejado para os próximos meses o reajuste no transporte coletivo no município 101 

Indaial, de Rio dos Cedros, uma visita ao município de Botuverá e a Audiência Pública. 102 

Referente a Consulta Pública n. 003/2018, os maiores pedidos recebidos foram: a solicitação de 103 

instalação de ar condicionado nos ônibus; o aumento de frota nos horários de maior movimento; 104 

melhor nas estações de embarque; a mudança de itinerário; rebaixamento do piso do ônibus; e 105 

diminuição de tarifa. Em sequência, foram apresentados os relatórios referentes à Gerência de 106 

Estudos Econômicos, onde foram concluídos três pareceres alusivos à lançamento de tarifa, 107 

reajuste da CASAN (impacto com a energia elétrica), e análise de reequilíbrio de contrato de lixo 108 

do município de Gaspar. Referente aos processos em andamento, constam ainda a diferença de 109 

fechamento contábil entre BRK Ambiental e SAMAE Blumenau; o acompanhamento de 110 

contrato da CASAN do município de Rodeio referente aos repasses; revisão de tarifa da BRK 111 

Ambiental no município de Blumenau; informações sobre a TBO nos municípios de Blumenau, 112 

Brusque, Gaspar, Pomerode e Timbó; e a fiscalização dos ativos da CASAN nas cidades de 113 

Apiúna e Ascurra. O Diretor Geral da AGIR ainda passou aos presentes que o senhor André D. 114 

Goetzinger continua participando do projeto nacional do IBRAOP com os Tribunais de Contas, 115 

referente ao Grupo de Trabalho sobre elaboração de Procedimentos de Auditoria de Limpeza 116 

Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos (RSU), e também palestrou na ARES PCJ em 117 

Americana/SP sobre inadimplência na área de água e esgoto. Em seguida, o Presidente do 118 

Comitê de Regulação da AGIR questionou os presentes se haveria alguma dúvida do que foi 119 

apresentado pelo senhor Heinrich Luiz Pasold, e tomando a palavra, a senhora Noemia Bohn se 120 

manifestou em relação aos relatórios apresentados, e criticou por não haver nenhuma 121 

apresentação em slides ou outro documento apresentado além do que foi passado pelo Diretor 122 

Geral da AGIR. Na sequência, o senhor José Carlos Spengler explicou que devido a demanda de 123 

muitos relatórios, foi feito este resumo para passar aos conselheiros, porém, concordou com a 124 

senhora Noemia Bohn, informando que realmente fica difícil de entender as explicações sem 125 

haver alguma documentação a mais que possa ser exibida aos presentes, porém, esta reunião é 126 

feita para os conselheiros terem conhecimento dos trabalhados que estão ocorrendo dentro da 127 

Agência. Em seguida, o Presidente do Comitê solicitou que a senhora Ana Claudia Hafemann 128 

entregasse ao senhor Ricardo Alexandre da Silva a placa de homenagem por ter participado 129 

como Presidente do Comitê de Regulação por mais de um ano. Dando continuidade à pauta, o 130 

senhor José Carlos Spengler passou a palavra ao senhor Daniel Antônio Narzetti, que apresentou 131 

o item 7.1 – Conclusão Resolução de Reajustes e Indicadores, onde informou sobre a Consulta 132 

Pública n. 003/2018, e passou aos presentes o que será apresentado na próxima reunião. 133 

Retornando a questão da Audiência Pública referente a Consulta Pública n. 003/2018, ainda não 134 

há data marcada, tendo em vista que a Agência quer lançar com a expectativa de respostas da 135 

consulta, onde foi recebido mais de 50 colaborações, dando o prazo para conseguir responder 136 

todos os objetos de consulta a fim de que não seja respondido dúvidas no dia da audiência. 137 

Tomando a palavra, o senhor José Carlos Spengler questionou se na Audiência Pública somente 138 

o município de Blumenau poderá participar ou se irá ser aberto a outros municípios, e o senhor 139 

Daniel A. Narzetti informou que esta será focada para a cidade de Blumenau, porém, será aberta 140 

para o público, e diante disso, a AGIR está começando a trabalhar com a integração de alguns 141 

municípios, tratando do transporte intermunicipal. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 142 

do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, 143 
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determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que 144 

depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 145 

 146 

 147 

 148 

        149 

_______________________________                           _________________________________                                       150 

             José Carlos Spengler                                                       Ana Claudia Hafemann 151 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Analista de Regulação da AGIR e               152 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 153 
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