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Diante dos processos organizacionais e gerenciais de formação das políticas públicas no 
Brasil e de suas implicações e resultados efetivos, percebemos um modelo concentrador 
de recursos financeiros tributários na esfera administrativa federal, implicando em 
dependência direta dos demais entes federados aos desígnios centrais, por vezes 
atropelando iniciativas e potencialidades locais ou regionais em face da diversidade dos 
elementos de territorialidade nacional de seus inúmeros estados e municípios. 

Por outro viés, denota ainda, que na particularidade decisória que compete aos municípios 
em relação às políticas públicas que lhes são próprias, por vezes, as que são de caráter 
permanente (como exemplo as de saneamento, ambientais ou de saúde), acabam de 
maneira inversa, sendo ineficientes e precárias por serem setorizadas ou limitadas às 
fronteiras municipais. Contribui nesse sentido ainda, o modelo eleitoral de mandatos 
relativamente curtos, eleições intercaladas bienais que travam ações administrativas e 
os impasses político-partidários que costumeiramente vem gerando descontinuidade e 
inconsistências aos programas de políticas desse caráter. 

Nesse contexto, a AGIR vem sendo instrumentalizada como catalisador e fiscalizador das 
políticas públicas de saneamento num âmbito regionalizado. Espera-se como resultado, 
identificar mecanismos e modelos mais eficientes, regular a prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico, através da fixação de normas, regulamentos e instruções. 
Visa ainda acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, prestando 
orientações necessárias, apurando as irregularidades e aplicando as sanções cabíveis. 
Busca também o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, permissão 
e autorização, com modicidade das tarifas e justo retorno dos investimentos, entre outras 
funções específicas.

Assim, os trabalhos da equipe técnica e diretoria vêm sendo constantemente aprimorados 
no intuito responsável de prestar esse importante serviço à sociedade com eficiência e 
qualidade imprescindíveis junto ao contribuinte que nos confia tal missão.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
Prefeito Fernando Tomaselli
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Buscar dos dias de 2015 algo para contemplar e trazer como alento para 2016, quando direcionado 
o olhar para o saneamento básico como um todo, nem tudo que foi realizado, que foi pouco, merece 
alguma comemoração digna de registro. Ao confrontar dados disponibilizados pelo Estado brasileiro, o 
garimpo por situações de excelência mostram-se frustrantes. Houve avanços, sem dúvida, mas eles se 
perdem no grande tabuleiro intrincado do saneamento brasileiro. Contudo, se retrocedermos um pouco 
mais no tempo, vamos verificar que progresso houve, felizmente, de forma que o assunto saneamento 
já faz parte da agenda regular da administração pública. Não ainda como deveria. Saneamento deve ser 
tratado e visto como política de Estado. Não meros programas que vez por outra recebem recursos das 
chamadas emendas parlamentares, que ao final apenas servem como meros curativos para uma doença 
endêmica que deve ser tratada como um todo.

Seria, por outro lado, também muito ousado ou até imprevidente, ignorar os avanços, mesmo que 
lentos, que se tem obtido através da mudança de paradigmas e até de ações criadas pelas urgências de 
omissões passadas que hoje atacam de modo fulminante e preocupante nos meios sociais, em especial, 
naquelas massas sociais menos agraciadas economicamente, culturalmente e, principalmente, pela 
falta de uma educação formal mínima por parte do Estado.

Tudo isso somado, em breve retrato sem um conteúdo filosófico, demagógico ou ideológico, aponta para 
uma lacuna fundamental na sociedade hodierna, como um tudo que não tem ao seu alcance a condição 
mínima de uma vida digna, apenas navegando no limiar de uma sobrevivência. A falta de políticas 
efetivamente observadas e aplicadas no campo do saneamento básico, ora esbarram nos interesses 
econômicos, ora nos interesses políticos não muito claros que levam às conhecidas imperfeições e 
vazios socioeconômicos.

Olhando o saneamento básico sob o viés da regulação, campo em que diariamente desenvolve-se a 
nossa labuta, já é possível afirmar que um novo corpo técnico independente vem se consolidando, 
mesmo que tal movimento, por muitas vezes, tenha que confrontar-se com os interesses corporativos 
do Estado, que não tem muita simpatia por ser controlado ou fiscalizado por quem não lhe deve 
obediência e submissão. Nem por isso nós da regulação estamos acima das obrigações legais e de 
observar, com todas as letras e vírgulas, as condições do estado democrático de direito. Pelo contrário: 
somos os primeiros a dever condutas que devem ater-se aos princípios legais aplicáveis e exigidos para 
a Administração Pública. Por isso, permito-me afirmar que já podemos falar em antes e depois, em 
matéria de regulação no saneamento básico. Mesmo com longo caminho a percorrer, nesse pouco 
tempo, muito já foi modificado e os avanços regulatórios já estão presentes no viver diário de boa parte 
de nossa população.

Ainda, a partir deste olhar, o que hoje já começa a se destacar, é que parte da sociedade começa a ver 
o saneamento básico não como uma simples obrigação do Estado, mas sim, vê-se o saneamento como 
uma ação básica das mais importantes e necessárias ao bem-estar de todos. Para nossa sobrevivência 
como espécie.

MENSAGEM DO DIRETOR GERAL
Heinrich Luiz Pasold
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Ao longo dos cinco anos de existência da Agir, constatam-se consideráveis avanços na sua consolidação 
como instituição reguladora, por apresentar um conjunto de realizações que fortalecem a importância 
do controle, da regulação e da fiscalização na implantação do saneamento básico de forma consorciada, 
visando não somente o cumprimento da legislação, mas principalmente por garantir melhores condições 
de saúde à comunidade  de forma sustentável, garantindo assim, o crescimento e a preservação do meio 
ambiente.

Grandes avanços já foram obtidos com a regulação devido a um contínuo aprimoramento das normas 
aplicadas aos municípios consorciados, com base na legislação pertinente, e deliberadas através de 
consultas e audiências públicas, sob a orientação e acompanhamento da equipe técnica e do Comitê 
de Regulação, composto por representantes dos conselhos municipais, prestadores de serviços e 
representantes do Consórcio.

Ao Comitê de Regulação compete um novo desafio, o de acompanhar as atividades de fiscalização, 
inclusive o da implantação dos planos municipais de saneamentos básicos, a  apreciação dos recursos 
resultantes destas fiscalizações, como também, a analise das reclamações dos usuários.

Ao longo deste relatório será possível acompanhar inúmeras realizações que corroboram e detalham 
como foi possível, nesses cinco anos, consolidar o trabalho que vem sendo realizado por toda equipe da 
AGIR, sempre agindo com responsabilidade para com os interesses da comunidade, de forma imparcial, 
sendo crescente o empenho e dedicação em unir energia para que a implantação do saneamento básico 
seja absorvida por todos os segmentos da sociedade contribuindo para o fortalecimento da cidadania.

MENSAGEM DA PRESIDENTE
DO COMITÊ DE REGULAÇÃO

Maria de Fátima Martins
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A AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Municipais 
do Médio Vale do Itajaí atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais do 
setor de saneamento básico compreendendo os serviços:

PERFIL

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias 
ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 
seu lançamento final no meio ambiente;

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 
seu lançamento final no meio ambiente;

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANA
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Entre as inúmeras atribuições da AGIR, podem-se citar as seguintes:

regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico através da fixação de 
normas, regulamento e instruções;

acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados;

manifestar-se quanto aos conteúdos de editais de licitação e buscar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de concessão, permissão e autorização;

moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse;

avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos serviços 
delegados;

participar de audiências e consultas públicas referente à prestação dos serviços públicos 
regulados;

analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas.

COMPETÊNCIAS

Apiúna - Lei complementar n. 108/2010
Ascurra - Lei complementar n. 101/2010
Benedito Novo - Lei complementar n. 71/2010
Blumenau - Lei complementar n. 7.502/2010
Botuverá - Lei complementar n. 06/2010
Brusque - Lei complementar n. 206/2013
Doutor Pedrinho - Lei complementar n. 87/2010
Gaspar - Lei complementar n. 48/2010
Guabiruba - Lei complementar n. 1.200/2010
Indaial - Lei complementar n. 98/2010
Pomerode - Lei complementar n. 195/2010
Rio dos Cedros - Lei complementar n. 179/2010
Rodeio - Lei complementar n. 026/2010
Timbó - Lei complementar n. 387/2010

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
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A Assembleia Geral do Consórcio é órgão colegiado composto pelos chefes do Poder Executivo de todos 
os municípios consorciados. 

Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal são escolhidos por votação entre os prefeitos 
para mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido uma única vez.

Direção Geral – Heinrich Luiz Pasold

Direção Administrativa – Vanessa Fernanda Schmitt

Direção Técnica – Ricardo Hübner

Assessor Jurídico – Luciano Gabriel Henning

ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO

DIRETORIAS

CARGO NOME MUNICÍPIO 
Presidente Fernando Tomaselli Rio dos Cedros 
Vice-presidente Roberto Pedro Prudêncio Neto Brusque 
Tesoureiro Hartwig Persuhn Doutor Pedrinho 
 

CARGO NOME MUNICÍPIO 
Presidente Nicanor Morro Apiúna 
Titular Jean Michel Grundmann Benedito Novo 
Titular Sérgio Almir dos Santos Indaial 
Suplente Pedro Celso Zuchi Gaspar 
Suplente Paulo Roberto Weiss Rodeio 
Suplente Matias Kohler Guabiruba 
 

DIRETORIA EXECUTIVA - 2015

CONSELHO FISCAL - 2015
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Ouvidor – Vitor Zanella Júnior

Economista – Ademir Manoel Gonçalves

Agente Administrativo (Setor Administrativo) – André Domingos Goetzinger

Agente Administrativa (Setor Administrativo) – Ana Claudia Hafemann

Agente Administrativo (Setor Técnico) – Caio Barbosa de Carulice

Estagiário Jornalismo – Raphael Santos Machado

Estagiária Setor Administrativo – Giovana Peron

Estagiária Setor Técnico – Jennifer Thayse Geisler

EQUIPE TÉCNICA

A ESTRUTURA DA AGIR

Assembleia 
Geral

Diretoria
Executiva

Diretoria
Geral

Comitê de
Regulação

Área de
Fiscalização

Área de
Normatização

Setor 
Técnico

Conselho
Fiscal

Área de
Contabilidade

Área de
Recursos 
Humanos

Ouvidoria
Setor 

Operacional 
Administrativo

Assessoria
Jurídica
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O comitê de regulação é órgão de participação institucionalizada da sociedade, dos prestadores de 
serviço e do consórcio no processo de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico nos 
municípios consorciados, através de nove representantes Conselheiros Titulares e nove Conselheiros 
Suplentes, representantes indicados pelos conselhos municipais, pelos prestadores de serviços e pelo 
consórcio.

O comitê de regulação tem natureza técnica e deliberativa nos assuntos relacionados à regulação 
e fiscalização dos serviços de saneamento básico e para a apreciação de recursos e reclamações 
dos usuários. Reunindo-se mensalmente e extraordinariamente conforme demanda, o Comitê é o 
responsável pelas deliberações e decisões dos temas relacionados à regulação.

COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGIR

INDICADOS PELA AGIR ENTIDADE CIDADE 

Maria de Fátima Martins (Titular) - 
Presidente do Comitê 

PM DE ASCURRA Ascurra 

Anísio Fantini (Titular) AMMVI Blumenau 

Valdete Korz (Titular) AMMVI Blumenau 

Carlos Cesar da Silva (1º Suplente)  CISAMMVI Blumenau 

Ayrton Adão Schmitt Jr. (2º Suplente)  AUTÔNOMO Indaial 

Richard Buchinski (3º Suplente)  AMMVI Blumenau 

  
INDICADOS PELOS USUÁRIOS ENTIDADE CIDADE 

Heverson Thrun  (Titular) CMSB Benedito Novo 

Sandra Aparecida Alves de Oliveira  (Titular) CMSB Blumenau 

José Carlos Spengler  (Titular) CMSB Gaspar 

Geraldo Máximo de Oliveira (1º Suplente)  CMSB Gaspar  

Günther Lother Pertschy (2º Suplente)  CMSB Brusque 

Karine Krüger (3º Suplente)  CMSB Indaial 

  
INDICADOS PELOS PRESTADORES ENTIDADE CIDADE 

Gustavo Dunchatt Zettermann (Titular) SAMAE Timbó 

Ricardo Alexandre da Silva (Titular) SAMAE Gaspar 

Guilherme Schmidt Pimentel (Titular) Odebrecht Ambiental Blumenau 

Jonas Luiz de Lima (1º Suplente)  PM de Indaial/CASAN Indaial 

Lúcia Regina Vera Zermiani (2º Suplente) Odebrecht Ambiental Blumenau 

José Vilson  Brassiani (3º Suplente) CASAN Indaial 

 

COMPOSIÇÃO - 2015
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INDICADOS PELA AGIR ENTIDADE CIDADE 

Maria de Fátima Martins (Titular) - 
Presidente do Comitê 

PM DE ASCURRA Ascurra 

Anísio Fantini (Titular) AMMVI Blumenau 

Valdete Korz (Titular) AMMVI Blumenau 

Carlos Cesar da Silva (1º Suplente)  CISAMMVI Blumenau 

Ayrton Adão Schmitt Jr. (2º Suplente)  AUTÔNOMO Indaial 

Richard Buchinski (3º Suplente)  AMMVI Blumenau 

  
INDICADOS PELOS USUÁRIOS ENTIDADE CIDADE 

Heverson Thrun  (Titular) CMSB Benedito Novo 

Sandra Aparecida Alves de Oliveira  (Titular) CMSB Blumenau 

José Carlos Spengler  (Titular) CMSB Gaspar 

Geraldo Máximo de Oliveira (1º Suplente)  CMSB Gaspar  

Günther Lother Pertschy (2º Suplente)  CMSB Brusque 

Karine Krüger (3º Suplente)  CMSB Indaial 

  
INDICADOS PELOS PRESTADORES ENTIDADE CIDADE 

Gustavo Dunchatt Zettermann (Titular) SAMAE Timbó 

Ricardo Alexandre da Silva (Titular) SAMAE Gaspar 

Guilherme Schmidt Pimentel (Titular) Odebrecht Ambiental Blumenau 

Jonas Luiz de Lima (1º Suplente)  PM de Indaial/CASAN Indaial 

Lúcia Regina Vera Zermiani (2º Suplente) Odebrecht Ambiental Blumenau 

José Vilson  Brassiani (3º Suplente) CASAN Indaial 

 

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)



18 Relatório de Atividades AGIR | 2015



19Relatório de Atividades AGIR | 2015



20 Relatório de Atividades AGIR | 2015

Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Apiúna

Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Ascurra

COM QUEM ATUAMOS
APIUNA

ASCURRA

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

*Valores em 31/12/2015.

*Valores em 31/12/2015.
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Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Benedito Novo

Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Esgotamento Sanitário – Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (SAMAE)

BENEDITO NOVO

BLUMENAU
Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 24,62

*Valores em 31/12/2015.

*Valores em 31/12/2015.
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Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Botuverá

Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Esgotamento Sanitário - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.

BOTUVERÁ

BRUSQUE

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 23,68

*Valores em 31/12/2015.

*Valores em 31/12/2015.
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Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Doutor Pedrinho

Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Esgotamento Sanitário – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (SAMAE)

DOUTOR PEDRINHO

GASPAR

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 27,43

*Valores em 31/12/2015.

*Valores em 31/12/2015.
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Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Recicle Catarinense de Resíduos Ltda.

Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Indaial

GUABIRUBA

INDAIAL

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

*Valores em 31/12/2015.

*Valores em 31/12/2015.
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Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Esgotamento Sanitário – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (SAMAE)

Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Rio dos Cedros

POMERODE

RIO DOS CEDROS

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 22,96

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

*Valores em 31/12/2015.

*Valores em 31/12/2015.
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Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) 

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Rodeio

Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Esgotamento Sanitário – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (SAMAE)

RODEIO

TIMBÓ

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 35,89

Tarifa Mínima 
Residencial de Água 

Consumo até 10m³:  
R$ 21,60

*Valores em 31/12/2015.

*Valores em 31/12/2015.
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PRESTADORES DE SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PRESTADORES DE SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

64%  

36%  

CASAN

Autarquia 
(SAMAE)

Há diferentes formas de prestação dos serviços de coleta, tratamento e destinação de Resíduos Sólidos:

64% 

29% 

7% 

 

 

CASAN

Autarquia (SAMAE)

Odebrecht Ambiental

37

Say Muller Serviços

Ambiental Saneamento e
Concessões

7%

15%

50%
14%

7%
7%

Prefeitura

Blumeterra

Recicle

Autarquia (SAMAE)

64% 

36% 

 

 
  

 

CIMVI/Timbó

Recicle
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Todos os trabalhos de fiscalização e regulação nos catorze municípios abrangidos pela AGIR são baseados 
na legislação vigente, em especial na Lei Federal nº 11.445/2007, o Marco Regulatório do Saneamento 
e no Decreto Federal nº 7.217/2010, normas da ABNT, portarias ministeriais e outros instrumentos 
aplicáveis à regulação dos serviços de saneamento básico. 

A atuação nos municípios fiscalizados se dá também através de cinco Resoluções Normativas e uma 
Instrução Normativa próprias da AGIR. Estas normativas visam atender requisitos mínimos de qualidade, 
incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento 
dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas 
regulamentares e contratuais.

No site da AGIR também é possível acompanhar as atividades de fiscalização e normatização, inclusive 
o acompanhamento dos planos municipais de saneamento básico dos municípios consorciados. 
Os pareceres de normatização têm como objetivo dar cumprimento às normas técnicas brasileiras 
construtivas vigentes, onde nos manifestamos em relação aos projetos de saneamento da região 
e padronização das ligações domiciliares. Os pareceres de fiscalização relatam as visitas técnicas 
e de acompanhamento das obras, atividades da área de saneamento, processos administrativos e 
procedimentos de ouvidoria. 

No que diz respeito aos planos de saneamento desenvolvemos atividades de acompanhamento e 
controle de investimentos das metas e ações estabelecidas, visando avaliar a eficiência e eficácia das 
ações programadas, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados.

A análise dos indicadores dos serviços é realizada de acordo como está determinado em cada plano 
de saneamento dos municípios. O banco de dados armazena as informações dos prestadores, ratifica, 
acompanha as evoluções e a melhoria no desempenho dos serviços.

FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO
E NORMATIZAÇÃO

A Diretoria Administrativa é órgão da estrutura da AGIR com natureza técnica e dirigida pela Diretora 
Administrativa, ficando sob a sua coordenação as atividades relacionadas às áreas de compras, economia, 
contabilidade e recursos humanos. Em sua área de atuação é responsável pela execução de atividades 
relacionadas aos processos de fixação de tarifas e de reajustes e revisões tarifárias dos serviços de 
saneamento básico, incluindo o monitoramento e a avaliação dos custos e a definição de metas que 
estimulem o aumento da eficiência na prestação dos serviços. 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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Assim, dentro da área 
administrativa, neste período 
foram deliberados e autorizados 
pela AGIR reajustes/revisões 
tarifárias de vários prestadores de 
serviços de água e esgoto, além de 
atuação frente às taxas/tarifas de 
lixo e igualmente, manifestações 
sobre contratos que incidem nestes 
cálculos. Os referidos reajustes/
revisões e manifestações em 2015 
podem ser assim relacionados:

31%
 

26%

 

13% 

30%
 

Reajustes (7)

Revisões (6)

Análises e consultas diversas (3)

Demais demandas (7)

Responsável pelo fluxo de produtos e contratação de prestação de serviços à instituição, o setor Administrativo 
realiza as atividades de compras da AGIR. Em atendimento à lei de Licitações e Contratos Administrativos e 
outras correlatas, é responsável ainda pelos produtos e serviços na quantidade e qualidade necessárias, pelos 
menores preços e com a garantia do melhor benefício à instituição, visando o princípio do interesse público.

COMPRAS

CONTÁBIL-ECONÔMICO

CONTROLE INTERNO

O departamento contábil-econômico da AGIR atua no diagnóstico da situação financeira dos entes regulados 
e fiscalizados pela AGIR, traduzindo a evolução financeira dos prestadores de serviço por meio de relatórios 
que apresentam informações relevantes para atendimento da competência da AGIR quanto a análise e 
concessão de reajustes e revisões das tarifas dos serviços de saneamento básico regulados.

Através de Convênio de Cooperação Institucional entre a AGIR, a Associação dos Municípios do Médio Vale 
do Itajaí – AMMVI, o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI e o Consórcio Intermunicipal de Assistência Psicossocial – CIAPS, sob 
supervisão da Diretoria Administrativa da AGIR o setor de contabilidade mantido pela AMMVI em sua sede e 
disponibilizados aos CONSÓRCIOS PÚBLICOS por meio do referido Convênio, é responsável pela área contábil 
das entidades e respectivas instalações, das remunerações e da contabilidade fiscal. O presente Convênio 
tem por objeto disciplinar a implementação e manutenção de serviços contábeis dos CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
pela AMMVI, sem prejuízo da autonomia das Entidades e da responsabilidade de seus gestores.

Com a implantação do controle interno que tem por objetivo a fiscalização e o acompanhamento dos atos 
praticados pela administração pública, as ações da AGIR nas diversas áreas, entre elas, financeira, contábil, 
patrimonial, foram dotadas de personalidade que visem a legalidade, a economicidade e a eficiência.
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A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da AGIR, efetivada no 
exercício de 2015:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

SALDO BANCÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

RESTOS A PAGAR

CONTAS 31/12/2015  
Saldo Banco Conta 
Saldo Aplicação Financeira

 R$ 116
R$ 1.000.263,89

.233,75
 

RECEITAS VALORES EM R$ 
Transferência Correntes - Taxa de Regulação 
dos Serviços de Abastecimento de Água R$ 988.819,11 

Receita Tributária R$ 95.468,67 
Total R$ 1.084.287,78 
Dedução Receita Corrente
Receita Corrente

 R$ 403,96 

Total R$ 1.086.883,82 
 

Outras Receitas R$ 3.317,49 

PESSOAL ENCARGOS  R$ 798.222,81 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 319.651,15 
MATERIAL PERMANENTE  R$ 19.824,86 

 

RESTOS A PAGAR VALORES EM R$ 
Restos a Pagar Processados R$ 3.192,23 
Restos a Pagar Não Processados R$ 39.055,93 
Total R$ 42.248,16 
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COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS VALORES EM R$ 
Receitas Arrecadadas R$ 1.087.605,27 
Dedução de Receitas R$ 403,96 
Despesas R$ 1.137.698,82 

 

PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016
 

RECEITAS CORRENTES   
Recursos Ordinários 2016 – AGIR – Taxas  R$ 1.053.712,80 

 

DESPESAS CORRENTES  R$ 1.053.712,80 
Folha de Pagamento R$ 831,712.80 
Outras Despesas Correntes R$ 210.000,00 
Permanente R$ 12.000,00 
Inves mentos R$ 12.000,00 
Total R$ 1.053.712,80 
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Buscando sempre o desenvolvimento de todos os servidores, a AGIR, busca o aperfeiçoamento constante. 
Acreditamos que com a qualificação técnica da Agência, o resultado pode ser observado na qualidade 
dos atendimentos e dos serviços prestados por nossos técnicos e diretoria.

Alguns eventos do ano de 2015 nos quais a AGIR esteve presente:

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, CURSOS, 
SEMINÁRIOS E PALESTRAS

Capacitação na Alemanha durante a segunda quinzena do mês de agosto/2015 
intitulado “Desenvolvimento de modelos de sistemas de taxas socialmente 
sustentáveis para uma economia circular com cobertura de custos em regiões 
específicas do Vale do Itajaí em Santa Catarina, Brasil”;

Estágio na Alemanha durante os meses de setembro e outubro/2015 intitulado 
“Intership for Brazilian Specialists and Executives at BN Umwelt GmbH/enviMV e.V.”;
IX Congresso da Associação Brasileira de Agências de Regulação;

Três trabalhos técnicos (artigos científicos) de servidores da AGIR foram selecionados 
para a apresentação neste evento nacional. As apresentações orais foram realizadas 
pela Diretora Administrativa da AGIR, Vanessa Fernanda Schmitt, pelo Assessor Jurídico, 
Luciano Gabriel Henning e pela Agente Administrativa, Ana Claudia Hafemann sobre os 
respectivos trabalhos selecionados.  A troca de experiências e informações oportunizadas 
pelo evento foram de grande relevância à Agência e ao cenário regulatório brasileiro, 
promovendo uma ampla discussão sobre o assunto.

19ª Câmara Técnica de Saneamento Básico da ABAR;

20ª Câmara Técnica de Saneamento Básico da ABAR;

21ª Câmara Técnica de Saneamento Básico da ABAR; 

22ª Câmara Técnica de Saneamento Básico da ABAR;

23ª Câmara Técnica de Saneamento Básico da ABAR;

Feira Reciclação - 9ª Feira de Fornecedores para Meio Ambiente Industrial & 
Reciclagem;

XIII Congresso Catarinense de Municípios;

V Seminário Estadual de Saneamento Ambiental;

FENASAN 2015;

Workshop  DEMoSICO.
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As ações institucionais tem a finalidade de aproximação dos agentes envolvidos no processo de regulação, 
depositando confiança, presteza e melhoria nos serviços oferecidos.

Dentre as ações institucionais, merecem destaque:

AÇÕES INSTITUCIONAIS

WORKSHOP PROMOVIDO PELA AGIR: 1° WORKSHOP AGIR - PERDAS 
DE ÁGUA E EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM SANEAMENTO

CURSO PROMOVIDO PELA AGIR EM TRATAMENTO 
DE LODO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Capacitação com o objetivo de 
proporcionar aos setores de saneamento 
dos municípios submetidos à jurisdição 
regulatória, orientações e atualizações 
quanto ao tema apresentado. O objetivo 
da iniciativa foi incentivar a valiosa 
troca de experiências bem sucedidas 
e que merecem destaque, valorizando 
e fortalecendo o diálogo, assim como 
ampliar a cooperação técnica no setor do 
saneamento básico.

Com o objetivo de apresentar 
metodologias e experiências exitosas 
sobre tratamento e destinação 
ambietalmente adequada do lodo 
gerado em estações de tratamento de 
água, assim como discutir proposta 
de solução consorciada entre os 
prestadores de serviço da área de 
saneamento básico regulados, a 
AGIR promoveu o evento que contou 
com a presença de interessados na 
área, que na oportunidade, puderam 
aprimorar seus conhecimentos 
aplicados ao tema. 

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)
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CAPACITAÇÃO EM  PLANOS MUNICIPAIS 
DE SANEAMENTO BÁSICO

ESTÁGIO ALEMANHA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015 

A Capacitação em Planos 
Municipais de Saneamento Básico, 
contou com a participação de mais 
de quarenta pessoas. Dentre os 
participantes, havia representantes 
da maioria das cidades do Médio 
Vale do Itajaí, como Apiúna, 
Benedito Novo, Pomerode, Rio 
dos Cedros, Timbó, entre outros. 
O palestrante, Sr. Alceu de 
Castro Galvão Junior, que possui 
amplo conhecimento na área de 
saneamento, palestrou acerca de 
diversos temas relativos aos Planos 

A Diretora Administrativa da AGIR, Vanessa 
Fernanda Schmitt participou do programa de 
estágio na Alemanha sobre gerenciamento de 
resíduos sólidos, abordando o modelo de coleta, 
transporte e tratamento dos resíduos no país. O 
referido estágio aconteceu na cidade de Rostock e 
região, na Alemanha, abordando diversos assuntos, 
entre eles,  Fundamentos da Gestão de Resíduos 
Sólidos na Alemanha: Estruturas Organizacionais, 
Envolvidos e Bases Legais; Coleta de Lixo; Estação de 
Tratamento Mecânico-Biológico. Também foram feitas 
visitas técnicas a Centros de Reciclagem, Centro de 

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)

Municipais de Saneamento Básico, como desenvolvimento, verificação do conteúdo dos planos dos 
municípios consorciados à AGIR, administração do plano e estruturação das entidades, e também sobre 
o processo de revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Compostagem, Reciclagem de Resíduos de Construção, Estação de Classificação dos Resíduos Comerciais, 
Estação de Classificação de Embalagens Leves; Estação de Reciclagem de PET e Aterro Sanitário. Na mesma 
ocasião a delegação participou de palestras, seminários e treinamentos referente a proteção do clima, 
sustentabilidade, consciência ambiental e energias renováveis. 
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Fonte: AGIR (2015)

AGIR REALIZA EM PARCERIA COM AS AGÊNCIAS REGULADORAS ARIS 
E ARES-PCJ O 1º ENCONTRO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS MUNICIPAIS
E INTERMUNICIPAIS DE SANEAMENTO – ENARMIS.

O 1º Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento – I ENARMIS, foi 
realizado em conjunto pela Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 
Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, pela Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS e, 
pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-
PCJ. O objetivo deste evento foi promover o fortalecimento institucional 
entre as agências reguladoras, debater temas de interesse dos gestores 
do setor de saneamento básico e proporcionar a oportunidade de troca 
de experiências acerca da regulação dos serviços de saneamento básico. 

O evento contou com a participação de 80 participantes, sendo 
este público formado por dirigentes e técnicos de mais de 35 
entidades e instituições envolvidas direta ou indiretamente 
com a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. 
Esses participantes vieram de 37 municípios de 15 diferentes 
estados brasileiros, além de um participante de Portugal. Na 
oportunidade, o servidor da AGIR, senhor André Domingos 
Goetzinger palestrou sobre o tema “Benchmarking das 
demonstrações financeiras das companhias estaduais de 
saneamento básico”.
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A Diretoria Técnica é órgão da estrutura da AGIR, com natureza técnica e de fiscalização, normatização 
e controle e será dirigida pelo Diretor Técnico, ficando sob a sua coordenação a área de normalização, 
fiscalização e controle.

Desta forma, em relação à área técnica da Agência, neste período foram instaurados Procedimentos 
Técnicos com finalidades diversas como fiscalização e normatização. Diante das situações pertinentes 
aos referidos procedimentos do ano de 2015 podem ser assim relacionados:

DIRETORIA TÉCNICA

68%  

32%
 

Fiscalizações (15)

Demais demandas (7)
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Compete à área de Normatização da Agência propor normas e procedimentos para a padronização das 
informações e dos serviços prestados nos catorze municípios do Consórcio Público.

Desta forma, o setor técnico elaborou e expediu a Resolução Normativa Nº 005, ratificada em 2015 pelo 
Presidente do Comitê de Regulação e o Diretor Geral da AGIR, estabelecendo os procedimentos para 
comunicação de interrupções programadas em serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto 
sanitário que deverão ser observados pelas concessionárias, autarquias, empresas públicas ou privadas, 
sociedades de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica que seja prestadora dos serviços de 
abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário.

SETOR TÉCNICO - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)

Efetuou-se, ainda, a aprovação das diretrizes da Instrução Normativa Nº 001/2015, visando fixar os 
padrões relativos aos serviços de pavimentação e repavimentação do entorno dos dispositivos das redes 
de serviços públicos existentes nos logradouros públicos, tais como: poços de visitas (PV´s), tubos de 
inspeção e limpeza (TIL), tampões, sarjetas, boca-de-lobo, bueiro, entre outros equipamentos instalados 
e relativos a serviços prestados diretamente 
pela municipalidade, ou sob o regime de 
concessão e permissão. 

Neste ano foi dado início aos estudos 
e levantamentos para proposição de 
normativa que estabelecerá as condições 
gerais de prestação dos serviços públicos 
de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos a ser aplicada no âmbito dos 
municípios consorciados a AGIR.
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Cabe ao setor técnico, concomitantemente, controlar e fiscalizar com poder de polícia administrativa, a 
qualidade e eficiência da prestação dos serviços do setor de saneamento básico.

Assim, os trabalhos de fiscalização e regulação estão pautados na legislação vigente, dentre as quais a Lei 
Federal nº 11.445/2007 e o Decreto Federal nº 7.217/2010, e também em cumprimento às Resoluções 
do CONAMA, CONSEMA e também aquelas editadas pela AGIR, bem como normativas técnicas da ABNT 
e Portarias do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária.

Durante 2015, o setor técnico procedeu a 
2ª Fiscalização Programada aos Sistemas de 
Abastecimento de Água - SAA dos catorze 
municípios consorciados, onde as informações 
levantadas em campo subsidiaram a elaboração 
de novos Relatórios de Fiscalização, contendo 
os registros fotográficos e o acompanhamento 
aos cronogramas de melhorias e correções das 
não conformidades propostas no ano de 2014 
aos prestadores de serviços.

Após levantamento realizado nos quinze procedimentos 
técnicos dos municípios em que já foram efetuadas ao 
menos duas fiscalizações completas nos Sistemas de 
Abastecimento de Água - SAA, constatou-se que foram 
diagnosticadas ao total 831 não conformidades, sendo 
que foram atendidas 31% das melhorias solicitadas, 
05% estavam em andamento, 59% não foram atendidas 
pelos prestadores de serviço, 02% tinham sido realizadas 
parcialmente e 03% foram justificadas a inviabilidade da 
execução.

Diante dos resultados obtidos, cabe ressaltar que 
ocorreram melhorias consideráveis desde o início dos 
trabalhos da AGIR e que se observa uma evolução 
crescente dos indicadores de qualidade das prestadoras 
de saneamento.

Para as não conformidades cujas ações corretivas não 
foram realizadas nos prazos estabelecidos pela AGIR, são 

emitidas notificações, as quais uma vez não atendidas podem se converter em multas, de acordo com 
as resoluções estabelecidas pela Agência.   

Paralelamente, foi criado também um programa de monitoramento da qualidade da água fornecida à 
população por meio dos dados remetidos ao Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água 

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)
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Fonte: AGIR (2015)

para Consumo Humano (SISÁGUA), vinculado ao Ministério da Saúde, permitindo analisar mensalmente 
as prestadoras de serviços no que tange o atendimento do padrão de potabilidade definido na legislação 
vigente e nas normas expedidas pelos órgãos públicos competentes.

A AGIR iniciou o processo de fiscalização nos munícipios com Sistema de Esgotamento Sanitário - SES 
implantados e/ou em implantação. Em Blumenau, durante todo o ano, foram efetuadas vistorias 
técnicas eventuais nas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s e nas obras de implantação das 
redes coletoras de esgoto da Concessionária Odebrecht Ambiental, certificando o cumprimento do 
Contrato de Concessão em vigor.  Em paralelo, o setor técnico acompanhou periodicamente as obras 
em andamento e a regularidade das operações dos Sistemas de Esgotamento Sanitário dos municípios 
de Indaial, Pomerode e Doutor Pedrinho.

Fonte: AGIR (2015)
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Foram realizadas vistorias 
em campo para verificar 
as condições técnicas 
do aterro sanitário 
operado pelo CIMVI - 
Consórcio Intermunicipal 
do Médio Vale do Itajaí, 
localizado em Timbó/
SC, responsável pela 
destinação final dos 
resíduos sólidos de nove 
municípios no âmbito 
da AGIR, assim como da 
Central de Triagem de 
Resíduos Recicláveis da 
Reciblu e a Estação de Transbordo de Resíduos do SAMAE, localizados no município de Blumenau/SC.

Todos as informações relativas as atividades realizadas pela AGIR, incluindo suas decisões e relatórios 
de fiscalização são disponibilizados no endereço eletrônico da Agência, em www.agir.sc.gov.br, cuja 
publicidade visa apenas dar cumprimento aos princípios da transparência e publicidade inerentes ao 
serviço público em geral.

Os resultados encontrados e obtidos com as fiscalizações foram positivos mostrando que a AGIR vem 
cumprindo seu papel diante do setor de saneamento, refletindo positivamente na melhoria da qualidade 
dos serviços prestados e na adoção de boas práticas pelos prestadores de serviço. 

Fonte: AGIR (2015)

Fonte: AGIR (2015)
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Fonte: AGIR (2015)

A AGIR também fiscaliza e regula a prestação dos serviços de saneamento de forma qualitativa e contínua, 
verificando e assegurando o cumprimento das metas previstas nos Planos Municipais de Saneamento 
Básico - PMSB e, igualmente, intermediando e conciliando as relações das figuras envolvidas no processo, 
quais sejam, o Poder Público, os prestadores e os usuários.

Neste contexto, e em parceria com a Assessoria de Saneamento e Meio Ambiente da AMMVI  - Associação 
dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, o setor técnico da AGIR realizou uma análise completa de todos 
os planos de saneamento aprovados e em execução, assim como desenvolveu uma metodologia para 
auxiliar e dar suporte aos municípios da Associação nas revisões e atualizações dos PMSB, que já foram 
iniciadas para alguns, e para os demais deverão ocorrer em breve.

A AGIR também participou em 2015, por meio de seu setor técnico, das reuniões do Conselho 
de Saneamento de Blumenau, com o objetivo de acompanhar o andamento das suas atividades, 
principalmente no que diz respeito a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

O Setor Técnico também representou a AGIR no Comitê do Itajaí durante o ano de 2015, participando 
das reuniões de sua Câmara de Assessoramento Técnico. Nesta Câmara são realizados os estudos e 
elaborados pareceres técnicos para dar aos membros do comitê subsídios para votarem as decisões nas 
causas pertinentes à sua atuação como órgão gestor da bacia hidrográfica do Rio Itajaí.    
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A Ouvidoria da AGIR é responsável pelo relacionamento entre os usuários dos serviços de saneamento 
básico, os prestadores destes serviços e o Poder Público. 

Compete à Ouvidoria dirimir dúvidas, intermediar conflitos, registrar reclamações, denúncias e demais 
solicitações dos usuários quanto aos serviços regulados e encaminhar estas demandas aos prestadores 
dos serviços de saneamento básico para as devidas providências.

Ao longo do ano de 2015 a Ouvidoria da AGIR recebeu 1407 demandas de usuários dos serviços de 
saneamento, das quais 27 ensejaram a instauração de Procedimentos de Ouvidoria. 

O motivo pelo qual não foram instaurados tantos Procedimentos de Ouvidoria quanto as demandas 
registradas, deu-se pelo fato de, na maioria dos casos, uma simples orientação ao usuário ser suficiente 
ou, por este não ter registrado sua solicitação junto ao prestador de serviços previamente. 

O Gráfico abaixo demonstra a quantidade de demandas registradas a cada mês na Ouvidoria da AGIR:

OUVIDORIA DA AGIR
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PRINCIPAIS MOTIVOS DAS RECLAMAÇÕES EM 2015

NATUREZA DAS DEMANDAS
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CANAS UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS PARA REGISTRO DAS MANIFESTAÇÕES 

PROJETO – A AGIR QUER OUVIR VOCÊ!

Com intuito de ampliar a divulgação institucional da AGIR, bem como visando aproximar a Ouvidoria 
dos usuários dos serviços de saneamento de todos os municípios regulados, deu-se início em agosto 
de 2015 ao projeto “A AGIR quer ouvir você!”, que levou o atendimento da Ouvidoria da Agência até as 
praças dos municípios associados, esclarecendo dúvidas, orientando a população acerca dos serviços de 
saneamento básico prestados e do papel da AGIR nesta área.

Apiúna - Primeiro município visitado pela Ouvidoria

Fonte: AGIR (2015)
“A AGIR QUER OUVIR VOCÊ!” em Rio dos Cedros

Fonte: AGIR (2015)
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Fonte: AGIR (2015)

 Raphael S. Machado

O projeto “A AGIR quer ouvir você!” já visitou até o 
final do ano de 2015 os seguintes municípios: Apiúna, 
Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Doutor Pedrinho, 
Guabiruba, Rio dos Cedros e Rodeio.

 Raphael S. Machado
O Ouvidor da AGIR, Sr. Vitor Zanella Júnior, divulgando o projeto  “A AGIR QUER OUVIR VOCÊ!” na Rádio Nova FM – 103,9.

O Ouvidor, Sr. Vitor Zanella Júnior, afixa adesivos com 
os contatos da ouvidoria nas agências da CASAN.

A Repórter da Rádio Cidade AM de Brusque, Srª Lana Martins, 
entrevistando o Ouvidor da AGIR, Sr. Vitor Zanella Júnior



52 Relatório de Atividades AGIR | 2015



53Relatório de Atividades AGIR | 2015





Relatório de Atividades Agência Intermunicipal de 
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR de 2015

EXPEDIENTE

SUPERVISÃO GERAL
Vanessa Fernanda Schmitt

COORDENAÇÃO
Ana Claudia Hafemann

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia Hafemann,

Vitor Zanella Junior, Ricardo Hübner e

Caio Barbosa de Carulice

REVISÃO
Vanessa Fernanda Schmitt e Ana Claudia Hafemann

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Tamiris Espíndola (dconceptum@gmail.com)

FOTOS
AGIR







www.agir.sc.gov.br

Rua Alberto Stein, 466 
Velha - Blumenau - SC

(47) 3331-5827
ouvidoria@agir.sc.gov.br


