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ATA Nº 040/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 DA REUNIÃO 1 

EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE 3 

E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

BLUMENAU/SC. 6 

 7 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.130, página 656, de 25.11.2016, às 14 9 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reuniões Vale Europeu da Associação 10 

dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos 11 

conselheiros em número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros 12 

Titulares: senhor Luiz Alberto de Souza, senhor Richard Buchinski, senhora Sandra A. A. de 13 

Oliveira, senhor José Carlos Spengler, senhor José Vilson Brassiani, senhor Guilherme Schmidt 14 

Pimentel, e senhor Ricardo Alexandre da Silva; e dos Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. 15 

Zermiani, senhor Artur Uliano, senhora Noemia Bohn, senhor Gabriel Cristofolini, e senhora 16 

Janaina Silva Cunha; da senhora Maria de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR, senhora 17 

Giovana Peron – Estagiária da AGIR, senhor Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo 18 

Técnico da AGIR, senhor Ricardo Hübner – Diretor Técnico da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold 19 

– Diretor Geral da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, 20 

senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR,  senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor 21 

Jurídico da AGIR, e senhora Ana Luisa Reinke – Administradora Contratual da Odebrecht 22 

Ambiental. Os trabalhos desta Reunião Extraordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram 23 

iniciados pelo Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo Alexandre da Silva, que 24 

cumprimentou a todos os presentes, e designou a senhora Giovana Peron para secretariar os 25 

trabalhos. Em seguida, foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata 26 

Anterior; 2 – Discussão contribuições resoluções Consulta Pública n° 002/2016; 3 – Posse 27 

Conselheiros do Comitê de Regulação da AGIR; 4 – Assuntos Gerais. Referente à leitura e 28 

aprovação da ata da reunião anterior (item 1), ficou dispensada a leitura devido ao envio da ata por 29 

e-mail aos Conselheiros no dia primeiro (01) de dezembro do corrente ano, e em razão de não ter 30 

havido manifestações acerca do relatado, considerou-se a mesma aprovada. Na sequência, o 31 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, senhor Ricardo Alexandre da Silva, antecipou o item 32 

3 da pauta (Posse Conselheiros do Comitê de Regulação da AGIR), passando a palavra à senhora 33 

Ana Claudia Hafemann, que deu as boas-vindas e apresentou os Conselheiros eleitos presentes, 34 

sendo o senhor Luiz Alberto de Souza e o senhor José Vilson Brassiani eleitos como Conselheiros 35 

Titulares; e o senhor Artur Uliano, a senhora Noemia Bohn, o senhor Gabriel Cristofolini, e a 36 

senhora Janaina Silva Cunha, eleitos como Conselheiros Suplentes. Em seguida, os termos de posse 37 

foram entregues e assinados pelos Conselheiros. Tomando a palavra, o senhor Heinrich Luiz Pasold, 38 

Diretor Geral da AGIR, saudou e agradeceu os novos Conselheiros, e também explicou a eles acerca 39 

da formação do Comitê de Regulação e do funcionamento do Consórcio Público AGIR. Apresentou 40 

ainda o Presidente do Comitê de Regulação, senhor Ricardo Alexandre da Silva, e os membros da 41 

Equipe Técnica da AGIR. Dando sequência aos trabalhos, o Presidente do Comitê de Regulação da 42 

AGIR passou ao segundo item da pauta (Discussão contribuições resoluções Consulta Pública n° 43 

002/2016), comentando acerca das Resoluções Normativas enviadas à Consulta Pública nº 44 

002/2016, quais sejam: 006/2016 – Procedimentos para coleta, sistematização de dados e cálculo de 45 

indicadores, para avaliação da evolução de desempenho da prestação dos serviços públicos de 46 

abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios regulados pela AGIR; 007/2016 – 47 

Procedimentos e metodologia de cálculo de reajuste das tarifas e preços públicos de abastecimento 48 

de água e de esgotamento sanitário, dos municípios consorciados à AGIR, quando do reajuste das 49 

tarifas e preços públicos de água e esgoto; 008/2016 – Procedimentos e metodologia de revisão 50 

http://www.agir.sc.gov.br/


                               AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 

                                                                    COMITÊ DE REGULAÇÃO 

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 

 

2 

tarifária a serem observados pelos prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água e de 51 

esgotamento sanitário, dos municípios consorciados à AGIR, quando da revisão das tarifas de água e 52 

esgoto; e 009/2016 – Procedimentos de ouvidoria para instituição do relatório trimestral de 53 

atendimento das ouvidorias e dos serviços de atendimento ao consumidor (SAC) dos prestadores de 54 

serviços de saneamento básico. Na sequência, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra 55 

à senhora Maria de Fátima Martins, Assessora Jurídica da AGIR, que informou acerca do período 56 

em que a Consulta Pública nº 002/2016 ficou aberta, e também comentou que as contribuições 57 

recebidas seriam abordadas separadamente em cada Resolução. Em seguida, passou a palavra ao 58 

senhor Ricardo Hübner, Diretor Técnico da AGIR, que apresentou as contribuições recebidas na 59 

Resolução Normativa nº 006/2016, sendo a primeira contribuição feita pela Odebrecht Ambiental e 60 

pelo SAMAE de Blumenau, no que tange o Parágrafo único do Artigo 6, que trata de envio de dados 61 

à AGIR, e questionou-se qual será o meio digital utilizado para fornecimento de dados, que poderia 62 

gerar custos adicionais. A senhora Lúcia R. V. Zermiani ainda questionou acerca da validação 63 

destes dados e da criteriosidade de controle de valores, e o senhor Heinrich Luiz Pasold informou 64 

que a AGIR fará esta validação, e informou ainda que esta medida não deverá gerar aumento do 65 

custo. Já no Artigo 7 da Resolução, que trata do envio de dados dos indicadores à AGIR, Odebrecht 66 

Ambiental e SAMAE de Blumenau sugeriram que o envio seja semestral, com prazo de 45 67 

(quarenta e cinco) dias para envio após fechamento do semestre. Após discussão entre os 68 

Conselheiros, acordou-se que o prazo seria reduzido para 30 (trinta) dias. Já tratando do Artigo 9, 69 

Odebrecht Ambiental e SAMAE de Blumenau sugeriram que além dos indicadores, também se leve 70 

em consideração o estabelecido nos Planos Municipais de Saneamento Básico, Contratos de 71 

Concessão, Planos Diretores, entre outros instrumentos, para avaliação de desempenho dos 72 

prestadores de serviço, e o senhor Ricardo Hübner informou que os indicadores devem estar 73 

alinhados com os Planos Municipais de Saneamento Básico. A senhora Noemia Bohn também 74 

comentou acerca da participação dos municípios neste processo. Dando continuidade, no Artigo 11,  75 

Odebrecht Ambiental e SAMAE de Blumenau sugeriram que o Relatório Anual de Indicadores da 76 

Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário seja enviado 77 

primeiramente aos prestadores de serviço para avaliação, e posteriormente seja disponibilizado no 78 

site da AGIR. Já no Artigo 12, Odebrecht Ambiental e SAMAE de Blumenau sugeriram que o 79 

primeiro envio de dados seja relativo ao período anual consolidado, e o SAMAE de Brusque sugeriu 80 

que os dados a serem enviados sejam relativos ao período de jan/2017 a dez/2017, e não de 2015 81 

como traz a Resolução. Passando ao Anexo I da Resolução Normativa nº 006/2016, Odebrecht 82 

Ambiental e SAMAE de Blumenau sugeriram que fosse realizada uma redefinição de parâmetros na 83 

classificação dos indicadores, e o senhor Heinrich Luiz Pasold informou que será feita verificação 84 

junto à Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR. Passando à Descrição dos 85 

Indicadores, no Indicador 023, índice de atendimento urbano de água, o SAMAE de Brusque 86 

sugeriu que haja uma definição mais clara do critério para a determinação da população urbana, e 87 

que seja feita uma aplicação semestral e não mensal. Já no Indicador 024, índice de atendimento 88 

urbano de esgoto em relação ao atendimento com abastecimento de água, o SAMAE de Brusque 89 

sugeriu que as porcentagens sejam alteradas, baseando os valores na meta do Plano Nacional de 90 

Saneamento Básico para o estado de Santa Catarina. A senhora Sandra A. A. de Oliveira ainda 91 

comentou sobre não utilizar porcentagem, e colocar o Plano Municipal de Saneamento Básico 92 

ou Contrato de Concessão como base, ou graduar em outros níveis para mostrar o que já foi 93 

executado. Tratando do Indicador 016, índice de tratamento de esgoto, o SAMAE de Brusque 94 

sugeriu que deveria ser fixado o percentual do volume de água consumido a ser considerado, e a 95 

Odebrecht Ambiental e o SAMAE de Blumenau sugeriram que além do código do Indicador, o 96 

anexo também deveria apresentar o título da informação definida no Sistema Nacional de 97 

Informações sobre Saneamento (SNIS). Comentou-se ainda acerca dos locais onde o esgoto é 98 

coletado, mas não é tratado, e que para estes casos poderia ser feita uma Instrução Normativa. 99 

Passando ao Indicador 049, índice de perdas na distribuição, o SAMAE de Brusque sugeriu 100 
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mudança no nível da porcentagem, pois os valores atuais estão muito distintos da realidade 101 

catarinense. Referente ao Indicador 102, índice de produtividade de pessoal total, Odebrecht 102 

Ambiental e SAMAE de Blumenau questionaram a avaliação dos dados de água e esgoto, 103 

porque em alguns casos haverá mais de um prestador de serviço, é necessário verificar como 104 

seria feita a importação de dados. Passando ao Indicador 060, índice de despesa por consumo de 105 

energia elétrica nos sistemas de água e esgoto, o SAMAE de Brusque, a Odebrecht Ambiental e 106 

o SAMAE de Blumenau alegam que o Indicador não é o mais apropriado para medir eficiência, 107 

pois só apresenta custo, e não especifica uma matriz energética, portanto, seria melhor incluir 108 

um índice que tratasse também da eficiência. Tratando do Indicador 008, despesa média anual 109 

por empregado, a Odebrecht Ambiental e o SAMAE de Blumenau sugeriram que os intervalos 110 

de referência deste Indicador sejam estabelecidos a partir da avaliação de um banco de dados anual 111 

sugerido, fornecido pelos prestadores, visto que com os números atuais, subentendesse que o 112 

prestador não pode pagar um salário alto aos colaboradores. Passando ao item 4, nos critérios de 113 

avaliação, a Odebrecht Ambiental e o SAMAE de Blumenau sugeriram a criação de uma planilha 114 

dos indicadores para preenchimento padronizado. Em sequência, referente ao Quadro 1, resumo da 115 

avaliação de desempenho, a Odebrecht Ambiental e o SAMAE de Blumenau sugeriram que sejam 116 

incluídas metas determinadas em Planos Municipais de Saneamento Básico, Contratos de Concessão 117 

e/ou outros, visando acompanhar a evolução dos prestadores. Também comentou-se acerca do 118 

ranking de qualidade, onde Odebrecht Ambiental e SAMAE de Blumenau sugeriram aumento no 119 

escalonamento dos resultados. Encerraram-se, então, as discussões acerca da Resolução Normativa 120 

nº 006/2016, e ficou estabelecido que a equipe técnica da AGIR fará anotações e retificações, e 121 

posteriormente encaminhará o novo texto aos Conselheiros para conhecimento. Em seguida, o 122 

senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, Ouvidor da 123 

AGIR, para apresentação das contribuições recebidas na Resolução Normativa nº 009/2016. O 124 

SAMAE de Brusque sugeriu que a Resolução entrasse em vigor a partir de 2018, visto que muitos 125 

prestadores e municípios ainda não possuem o setor de ouvidoria, ficando para o ano de 2017 a 126 

implantação deste setor. No Artigo 2, que trata do envio do Relatório das Ouvidorias/SAC à 127 

AGIR, Odebrecht Ambiental e SAMAE de Blumenau questionaram qual será o meio digital 128 

utilizado para fornecimento de dados, pois poderiam ser gerados custos adicionais, e o senhor Vitor 129 

Zanella Junior informou que haverá um modelo padrão no site da AGIR. No Artigo 4, que trata da 130 

periodicidade de envio do Relatório das Ouvidorias/SAC, Odebrecht Ambiental e SAMAE de 131 

Blumenau sugeriram que o envio seja trimestral, com prazo de 45 dias após fechamento do 132 

trimestre. Após discussão entre os presentes, acordou-se num prazo de 30 dias para envio do 133 

referido Relatório. No Artigo 5, que trata das demonstrações estatísticas, Odebrecht Ambiental e 134 

SAMAE de Blumenau sugeriram concessão de 180 dias para adaptação dos sistemas para 135 

recolhimento de todas as informações solicitadas no Relatório das Ouvidorias/SAC. No Artigo 136 

7, Odebrecht Ambiental e SAMAE de Blumenau sugeriram que especifique-se no texto quem 137 

será o responsável pela elaboração do Relatório das Ouvidorias/SAC. No Artigo 10, que trata 138 

dos destinatários, e no artigo 11, que abrange os prazos, Odebrecht Ambiental e SAMAE de 139 

Blumenau sugeriram que a obrigatoriedade do envio seja apenas à AGIR. No Artigo 14, que trata 140 

das fiscalizações in loco, a CASAN sugeriu alteração redacional, incluindo no texto registro por 141 

meio de relatório e prazo para manifestação dos prestadores. Passando ao Artigo 17, que trata do 142 

envio do Relatório das Ouvidorias/SAC após vigência da Resolução, Odebrecht Ambiental e 143 

SAMAE de Blumenau sugeriram que o prazo seja de 180 (cento e oitenta) dias, pois é necessário 144 

realizar adaptação do sistema interno. Finalizando-se as discussões acerca da Resolução Normativa 145 

nº 009/2016, as alterações serão processadas pelo setor de Ouvidoria e o texto modificado será 146 

encaminhado aos Conselheiros para conhecimento e análise. Ficou acordado ainda que as 147 

Resoluções Normativas nº 007 e 008/2016 serão discutidas na próxima reunião. Dando sequência 148 

aos trabalhos, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, senhor Ricardo Alexandre da Silva, 149 
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passou ao item 4 da pauta (Assuntos Gerais), apresentando uma solicitação feita pela CASAN para 150 

implementação de multa pecuniária pela ausência de consulta de viabilidade técnica para 151 

abastecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário e aprovação do projeto hidrosanitário pela 152 

CASAN. Após breve discussão entre os Conselheiros, o senhor José Vilson Brassiani se dispôs a 153 

verificar sobre a questão com o Chefe de Gabinete da CASAN, e o assunto será tratado em outra 154 

reunião. O senhor Ricardo Alexandre da Silva ainda informou que a próxima reunião será realizada 155 

no dia 14 (catorze) de dezembro do corrente ano, e abriu a palavra aos demais Conselheiros, porém 156 

não houve manifestações. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Ricardo Alexandre da Silva, 157 

Presidente do Comitê de Regulação, deu por encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária, 158 

determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de 159 

aprovada pelo Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 160 

 161 

 162 

 163 

___________________________________              ___________________________________ 164 

                Ricardo Alexandre da Silva                                               Giovana Peron 165 

         Presidente do Comitê de Regulação                   Estagiária da AGIR e Secretária “ad hoc” 166 
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