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ATA Nº 055/2018, DE 26 DE NOVEMBRO 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 seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a 10 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n. 2.674, página 1.587, de 11 

08/11/2018, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no auditório menor 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, a senhora Sandra 15 

Aparecida Alves de Oliveira, o senhor José Carlos Spengler – Presidente do Comitê de 16 

Regulação da AGIR, o senhor José Vilson Brassiani, o senhor Guilherme Schmidt Pimentel; dos 17 

Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, além de demais presenças: o senhor 18 

Valdeci Ferreira – Técnico da CASAN Indaial, o senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da 19 

AGIR, a senhorita Thayana Seibt – Assessora de Diretoria da AGIR e o senhor André D. 20 

Goetzinger – Gerente de Estudos da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de 21 

Regulação da AGIR foram iniciados pelo senhor José Carlos Spengler, Presidente deste Comitê, 22 

designando a senhorita Thayana Seibt como secretária e logo pôs a ata em votação, sendo a 23 

mesma enviada aos conselheiros no dia 19.11.2018, onde foi aprovada por unanimidade. Dando 24 

seguimento, passou a palavra ao senhor André D. Goetzinger que apresentou o item 2 da pauta 25 

(Validação da Consulta Pública nº 004/2018 – Resolução nº 007/2018 – Prestação dos Serviços 26 

Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos), destacando que houveram 27 

diversas contribuições que já foram analisadas, e a previsão de publicação da Resolução é em 28 

fevereiro de 2019. Tomando a palavra, a senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira questionou 29 

se esta Resolução não seria discutida pelo Comitê, e em seguida o senhor Heinrich Luiz Pasold, 30 

em resposta, lembrou que ela foi discutida há cerca de seis meses e foi aprovada para Consulta 31 

Pública, que também já foi realizada, onde foram recebidas mais de vinte contribuições que 32 

foram avaliadas. A senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira reiterou que a Resolução foi 33 

apresentada pronta para aprovação e não houve discussão entre o Comitê referente a ela, 34 

questionando qual seria a função do Comitê, e senhor Heinrich Luiz Pasold esclareceu que o 35 

assunto presente na Resolução é discutido na Consulta Pública. Em seguida, o senhor Guilherme 36 

Schmidt Pimentel questionou se após a Consulta Pública, há uma aprovação do Comitê, e o 37 

senhor Heinrich Luiz Pasold expôs que a Consulta Pública é superior ao Comitê, onde os 38 

membros deste Comitê também podem realizar as suas contribuições. Tomando a palavra, o 39 

senhor Christian M. P. Carvalho inteirou que a instituição do Comitê é sancionadora e não 40 

deliberativa, dessa forma o Comitê possui poder de veto a envio à Consulta Pública. Diante 41 

disso, a senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira questionou qual a instância responsável 42 

pela aceitação ou recusa das contribuições recebidas pela Consulta Pública, e o senhor Heinrich 43 

Luiz Pasold respondeu que a regra determina que o grupo técnico da AGIR possui esta 44 

responsabilidade. Novamente, o senhor Christian M. P. Carvalho reforçou que neste momento o 45 

Comitê exerce a atividade de ouvinte, quando vierem reclamações ou questionamentos, 46 

necessitando o uso da Resolução, o Comitê irá interpretá-la, entretanto a confecção cabe a AGIR. 47 

Logo em seguida, o senhor Heinrich Luiz Pasold informou que irá verificar sobre a alteração do 48 

http://www.agir.sc.gov.br/
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protocolo para que o Comitê de Regulação possa participar com poder deliberativo. Dando 49 

sequência a pauta, o senhor André D. Goetzinger apresentou ao Comitê as contribuições da 50 

Consulta Pública nº 004/2018 e das justificativas para a não aceitação, entretanto reforçou que 51 

será publicado. Tomando a palavra, a senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira informou que 52 

que contribuiu com a Consulta Pública nº 005/2018, mas não soube informar se suas 53 

contribuições serão aceitas ou não, e questionou qual será o procedimento adotado pelo Comitê 54 

de Regulação em relação a esta Consulta Pública. O senhor Presidente do Comitê de Regulação 55 

explicou que o momento para manifestações, discussão e interação, é durante a Consulta Pública 56 

como cidadão ou prestador, e em nenhum outro momento o Comitê vetará ou julgará algo após o 57 

prazo de abertura do envio de documentos e sugestões a Consulta Pública. Em seguida, a senhora 58 

Lucia R. V. Zermiani perguntou aos Conselheiros se o Comitê poderia se manifestar em relação 59 

as contribuições recebidas nas Consultas Públicas. Tomando a palavra, o senhor Heinrich Luiz 60 

Pasold encerrou a discussão do item 2 da pauta, informando que será analisado o que o protocolo 61 

estabelece sobre as atribuições ao Comitê de Regulação e as possíveis alterações. Dando 62 

seguimento a pauta, o senhor André D. Goetzinger informou aos conselheiros que a Consulta 63 

Pública nº 005/2018 recebeu mais de 50 contribuições do Brasil todo, passando alguns dados que 64 

serão tratados no início de 2019, e em seguida o Diretor Geral da AGIR, dentro de Assuntos 65 

Gerais da pauta, mencionou o aumento da passagem do transporte público de Blumenau, sendo a 66 

média de 3,70%, ainda ficando abaixo de todos os índices inflacionários, mencionou também o 67 

corte de alguns horários pelo fato da linha não ser usada neste período. Além disto, foi dito o 68 

aumento de 9 quilômetros com a nova rota na rua Humberto de Campos, significando 0,02% a 69 

mais na tarifa do transporte coletivo, onde relaciona a quilometragem com o número de 70 

ocupação. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu 71 

por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, 72 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será 73 

assinada e publicada nos termos estatutários. 74 
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_______________________________                           _________________________________                                       81 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 82 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Analista de Regulação da AGIR e               83 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 84 
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