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  1 

ATA Nº 061/2019, DE 29 DE ABRIL 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 nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 10 

convocação enviada por e-mail na data do dia 12/04/2019, e publicada no Diário Oficial dos 11 

Municípios, Edição nº 2.799, página 1715 de 12/04/2019, 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, o senhor Guilherme 17 

Schmidt Pimentel, a senhora Noemia Bohn; dos Conselheiros Suplentes: o senhor Valdeci 18 

Ferreira, além de demais presenças: a senhora Thayana Seibt – Assessora de Diretoria da AGIR, 19 

a senhora Mayra Trierveiler Rego – Diretora de Tratamento e Abastecimento de Água do 20 

SAMAE de Pomerode, o senhor Frank Gustav Bauer – Contador do SAMAE de Pomerode, o 21 

senhor Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico da AGIR, e o senhor Heinrich Luiz Pasold 22 

– Diretor Geral da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram 23 

iniciados para apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) – Leitura e Aprovação da Ata nº 060; 24 

(2) – Relatório Anual de Atividades 2018; (3) – Plano de atividades AGIR 2019; (4) – Voto 25 

do Relator – Procedimento Administrativo nº 99/2019 – Reajuste da tarifa de água do 26 

SAMAE de Pomerode/SC; (5) – Assuntos Gerais (5.1) Estrutura e atribuição dos 27 

conselheiros (capacitação da AGIR). Verificada a existência de quórum, o senhor José Carlos 28 

Spengler, Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, cumprimentou os presentes e na 29 

sequência deu início aos trabalhos seguindo a ordem do dia estabelecida no edital de 30 

convocação. No item 1 – Leitura e Aprovação da Ata nº 60, colocou em apreciação a ata da 31 

reunião anterior, não havendo manifestações, esta foi aprovada por unanimidade. Dando 32 

continuidade a pauta, conforme solicitado pelo senhor Richard Buchinski antes do início da 33 

reunião, o item 4 da pauta foi antecipado devido a presença dos representantes do SAMAE de 34 

Pomerode, e logo após a apresentação do voto do relator, os mesmos seriam liberados. Sendo 35 

assim, dando continuidade a pauta, o senhor Richard Buchinski apresentou o item 4 – Voto do 36 

Relator – Procedimento Administrativo nº 99/2019 – Reajuste da tarifa de água do SAMAE 37 

de Pomerode/SC, expondo aos presentes, o relatório e toda a síntese e cronologia dos fatos, e 38 

em seguida apresentou a análise e a decisão, explicando conforme o que foi apresentado, o 39 

Relator votou pelo acolhimento do Recurso impetrado pelo SAMAE Pomerode para reformar a 40 

decisão de mérito expedida em primeira instância pela Direção Geral da AGIR, referente a 41 

Decisão nº 052/2019, que determinou a aplicação da penalidade pela não comprovação das 42 
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condicionantes estabelecidas na Decisão nº 028/2019, concedendo o percentual glosado de 43 

0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), totalizando assim o IPCA de 3,75% (três vírgula 44 

setenta e cinco por cento), referente ao período de janeiro a dezembro de 2018, a ser aplicado no 45 

próximo reajuste, devidamente corrigido. Tomando a palavra, o senhor André D. Goetzinger 46 

explicou aos conselheiros o voto do relator, onde informou sobre a resolução do reajuste, que 47 

está próxima de ser aprovada, e explicou que esta resolução enquadrará os casos de reajustes. Em 48 

relação ao valor glosado de 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), no próximo ano será 49 

corrigido pela inflação. Em seguida, o senhor Richard Buchinski esclareceu que a Autarquia 50 

realizou o que foi estipulado na Decisão nº 028/2018, porém não foi cumprido o prazo, sendo 51 

assim, levando em consideração este fato, o relator informou que o valor de 0,37% (zero vírgula 52 

trinta e sete por cento) seja atualizado para o próximo reajuste. Tomando a palavra, a senhora 53 

Sandra Aparecida Alves de Oliveira mencionou o artigo 37 da Lei nº 11.445/2007: “Os reajustes 54 

de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo 55 

mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais”, 56 

opinando que a data base não muda, pois o que se propõe é apenas uma correção da decisão que 57 

determinou não estar correta. Em seguida, dando continuidade na reunião, o Presidente do 58 

Comitê concedeu a palavra aos representantes do SAMAE Pomerode, onde a senhora Mayra 59 

Trierveiler Rego explicou que o aumento de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) não 60 

resolve o problema financeiro da Autarquia, e diante disso, estão recorrendo a outros órgãos 61 

públicos para conseguir recursos para nova outorga de capacitação. Informou ainda que a 62 

Autarquia pleiteou o recurso, explicando ter havido uma falha de comunicação dentro da 63 

Autarquia quando a AGIR exigiu as condicionantes, sendo que o SAMAE tinha toda a 64 

documentação exigida e não apresentou dentro do prazo estipulado. Após algumas discussões 65 

sobre a data do reajuste, o Presidente do Comitê colocou em votação o voto do relator, que foi 66 

acordado por unanimidade. Dando seguimento a pauta, foi passada a palavra a senhora Thayana 67 

Seibt, que apresentou o próximo item: Relatório Anual de Atividades 2018, onde expôs aos 68 

conselheiros os dados da Ouvidoria, a partir da página 36 do relatório, explicando os gráficos 69 

relacionados aos procedimentos abertos desde o ano 2017 e os principais motivos das 70 

reclamações. Apresentou ainda quais os prestadores com maiores demandas e o histórico de 71 

atendimentos da ouvidoria nos últimos anos. Tomando a palavra, o senhor Luiz Alberto Souza 72 

sugeriu que fosse criada a índice por população nas demandas dos prestadores (página 39). Em 73 

seguida, o senhor Heinrich Luiz Pasold apresentou o item (3) – Plano de atividades AGIR 74 

2019, expondo as ações administrativas, os eventos futuros, as ações comuns, as ações de 75 

ouvidoria, além das informações das Gerências Técnicas. Informou ainda sobre a autorização 76 

para estudos de viabilidade nos 14 municípios consorciados para serviços funerários, cemitérios 77 

públicos e outros serviços públicos municipais, e apresentou também qual a atuação institucional 78 

da AGIR, junto com as participações regulatórias. Após a finalização da apresentação do Diretor 79 

Geral da AGIR, o Presidente do Comitê de Regulação passou a palavra a senhora Thayana Seibt 80 

novamente, que apresentou o item (5) – Assuntos Gerais (5.1) Estrutura e atribuição dos 81 

conselheiros (capacitação da AGIR), onde sugeriu que seja apresentado na próxima reunião a 82 

capacitação dos conselheiros, exibindo um panorama de como funciona um Comitê e suas 83 

responsabilidades. Tomando a palavra, o senhor José Carlos Spengler informou que a próxima 84 
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reunião será no dia 27/05/2019, caso houver necessidade de reunião extraordinária antes desta 85 

data, a mesma será convocada conforme os trâmites do Regimento Interno da AGIR. Nada mais 86 

havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os 87 

trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, 88 

lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada 89 

nos termos estatutários. 90 

 91 

 92 

 93 

      94 

_______________________________                           _________________________________                                       95 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 96 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Assessora de Diretoria da AGIR e               97 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 98 
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