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  1 

ATA Nº 062/2019, DE 27 DE MAIO 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 sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 10 

convocação enviada por e-mail na data do dia 13/05/2019, e publicada no Diário Oficial dos 11 

Municípios, Edição nº 2.821, página 1835 de 10/05/2019, 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 Richard Buchinski, a 15 

senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira, o senhor José Carlos Spengler, o senhor José 16 

Vilson Brassiani, a senhora Noemia Bohn, o senhor Ricardo Alexandre da Silva; dos 17 

Conselheiros Suplentes: a senhora Lúcia Regina V. Zermiani, além de demais presenças: a 18 

senhora Ana Claudia Hafemann – Diretora Administrativa e Institucional da AGIR, o senhor 19 

Luciano G. Henning – Assessor Jurídico da AGIR, a senhora Maria de Fátima Martins – 20 

Assessora Jurídica da AGIR, o senhor Rodrigo Afonso de Bortoli, o senhor Ciro Adriano da 21 

Silva, o senhor Sergio Pintarelli, e o senhor Rogério José Olinger. Os trabalhos desta reunião 22 

ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados para apreciação da seguinte Ordem do Dia: 23 

(1) – Leitura e Aprovação da Ata nº 061; (2) – Edital nº 002/2019 – Eleição de conselheiros 24 

titulares e suplentes; (3) – Minuta de Resolução Normativa de Reajuste; (4) – Assuntos 25 

Gerais. Verificada a existência de quórum, o senhor José Carlos Spengler, Presidente do Comitê 26 

de Regulação da AGIR, cumprimentou os presentes e na sequência deu início aos trabalhos 27 

seguindo a ordem do dia estabelecida no edital de convocação. No item 1 – Leitura e 28 

Aprovação da Ata nº 61, colocou em apreciação a ata da reunião anterior, não havendo 29 

manifestações, esta foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade a pauta, a senhora Ana 30 

Claudia Hafemann apresentou o item 2 – Edital nº 002/2019 – Eleição de conselheiros 31 

titulares e suplentes, informando as indicações das vagas abertas, sendo1 (uma) da Sociedade 32 

Civil – Indicação Transporte Coletivo, 2 (duas) dos Prestadores de Serviços – Indicação 33 

Transporte Coletivo e 2 (duas) pela AGIR. Em seguida apresentou os indicados, iniciando pela 34 

senhora Nivea Rafaela Ferreira, Advogada, que logo em seguida se apresentou, informando que 35 

foi indicada pela OAB Blumenau. Logo após, foi dada a palavra ao senhor Rogério José Olinger, 36 

Engenheiro Civil, indicado pelo Conselho de Saneamento do município de Gaspar, que se 37 

apresentou aos demais. Tomando a palavra, o senhor Sergio Pintarelli se apresentou, informando 38 

ser Engenheiro Mecânico e do Trabalho, indicado pela AMPE de Blumenau. Em seguida, a 39 

senhora Ana Claudia Hafemann apresentou a última indicada pela Sociedade Civil, a senhora 40 

Daiana Poffo, que não esteve presente nesta reunião, sendo indicada pela AVANTIS no Pólo de 41 

Blumenau, e sua habilitação profissional é Secretária Executiva Bilíngue. Dando continuidade à 42 
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apresentação dos indicados, a Diretora Administrativa e Institucional da AGIR apresentou o 43 

currículo do senhor Richard Buchinski aos presentes, Arquiteto indicado pela AMMVI – 44 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, e o próximo indicado pelos Prestadores foi 45 

o senhor Ciro Adriano da Silva, Major da Polícia Militar de Santa Catarina e Bacharel em 46 

Direito, em Segurança Pública e Pós-Graduado. O mesmo se apresentou aos presentes, 47 

informando sua função dentro da 7ª Região da Polícia Militar. Em seguida, dando continuidade 48 

às indicações, foram apresentados os dois indicados pela AGIR, sendo o senhor Natanael Gutz, 49 

formado em Administração e Processos Gerenciais e Pós-Graduado, e o senhor Rodrigo Afonso 50 

de Bortolli, Engenheiro Químico, Gerente do Instituto Técnico Ambiental. Logo depois do 51 

término das apresentações dos indicados, o Presidente do Comitê de Regulação solicitou que os 52 

candidatos se retirassem da sala para que os conselheiros debatessem os votos. Após as 53 

discussões, em seguida convidou os candidatos para retornarem à sala para a conferência dos 54 

votos. Tomando a palavra, a senhora Maria de Fátima Martins fez a contagem dos votos, 55 

iniciando pelos candidatos indicados pela Sociedade Civil: 2 (dois) votos para Nivea Rafaela 56 

Ferreira, 2 (dois) para Rogério José Olinger, 3 (três) para Sergio Pintarelli e 0 para Daiana Poffo. 57 

Aos indicados pelos Prestadores: 7 (sete) votos para Richard Buschinski e 7 (sete) para Ciro 58 

Adriano da Silva. Aos indicados pela AGIR: 5 (cinco) ao Natanael Gutz, havendo 2 (duas) 59 

abstenções e 7 (sete) ao Rodrigo Afonso Bertolli. Em seguida, o senhor Sergio Pintarelli, o 60 

senhor Richard Buchisnki, o senhor Ciro Adriano da Silva e o senhor Rodrigo Afonso de 61 

Bortolli agradeceram pela escolha e confiança para fazerem parte do Comitê de Regulação da 62 

AGIR. Tomando a palavra, o senhor José Carlos Spengler deu as boas-vindas aos novos 63 

conselheiros e uma breve explicação dos municípios que são consorciados à Agência. Dando 64 

continuidade à pauta, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao senhor 65 

Luciano G. Henning para apresentação do item (3) – Minuta de Resolução Normativa de 66 

Reajuste, que exibiu e explicou aos Conselheiros a Resolução junto com seu Anexo I e todas as 67 

suas alterações, para estabelecer normativa sobre condições, procedimentos e metodologia de 68 

cálculo de reajuste das tarifas e preços públicos a serem observados pelos prestadores dos 69 

serviços públicos, nos municípios consorciados à AGIR, quando da solicitação de reajuste 70 

tarifário e preços públicos. Esclareceu que esta Resolução não se aplica aos contratos já vigentes, 71 

e também não se aplica a CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento), por haver 72 

uma metodologia própria, onde os pedidos de reajustes e revisão são analisados pelas três 73 

Agências Reguladoras que atuam na Região do Vale, sendo a ARIS, ARESC E AGIR, onde as as 74 

três Agências tomam uma decisão conjunta. Mencionou que a Agência entende ser necessário 75 

estabelecer uma metodologia padronizada para avaliar as soluções de reajustes tarifários e preços 76 

públicos, conforme deliberado na ATA nº 036/2016 de 04 de julho de 2016 quando da reunião 77 

do Comitê de Regulação da AGIR. Mencionou ainda que, a Consulta Pública nº 002/2016 que 78 

apresentou a minuta da proposta da Resolução Normativa nº 007/2016 que estabelecia 79 

condições, procedimentos e metodologia de cálculo de reajuste dos serviços públicos, as 80 

contribuições foram submetidas a análise e aprovação do Comitê de Regulação conforme ATA 81 

nº 41 de 14 de dezembro de 2016. Logo, houve a suspensão desta Resolução em virtude de não 82 

aprovação por parte do referido Comitê de Regulação da Resolução Normativa nº 006/2016 que 83 

tratava dos indicadores. Assim, a entrada em vigor do fator de eficiência desta Resolução 84 
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Normativa fica condicionada à aprovação da Resolução Normativa supracitada, não produzindo 85 

efeitos para aplicação dos procedimentos previsto para o reajuste, mencionando que a Resolução 86 

dos Indicadores ficará condicionada a aprovação. Elencou todos os capítulos, sendo o I das 87 

Definições: Reajuste de Tarifa, Revisão da Tarifa, Tarifa, Preço Público, Decisão, Equação 88 

Paramétrica, Fator de Eficiência, Data Base de Reajuste Tarifário, para fins de melhor 89 

contextualização. Capítulo II do Objeto: esta Resolução estabelece condições, procedimentos e 90 

metodologia de cálculo de reajuste das tarifas e preços públicos que deverão ser observados 91 

pelos prestadores dos serviços públicos no âmbito dos municípios controlados, regulados e 92 

fiscalizados pela AGIR, quando da solicitação de reajuste periódico. Capítulo III: Das Condições 93 

Gerais: Seção I - Da Aplicabilidade da Resolução Normativa: que tem aplicação obrigatória, a 94 

partir da data de sua vigência a todos os prestadores dos serviços públicos nos Municípios 95 

controlados, regulados e fiscalizados pela AGIR, tendo como objetivo o reajuste tarifário 96 

periódico, respeitando, no que couber, as condições contratuais pactuadas. Seção II - Do 97 

Reajuste de Tarifa: O reajuste tem por finalidade atualizar a perda do poder de compra e 98 

consequentemente os valores das tarifas da prestação dos serviços públicos de forma a preservar 99 

a sustentabilidade econômica e financeira, em regime de eficiência, devendo ser calculado 100 

através de equação paramétrica, com base nos índices inflacionários oficiais. Os índices 101 

inflacionários oficiais para esta Resolução Normativa são: IPCA (índice nacional de preços ao 102 

consumidor amplo); IGP-M (índice geral de preços do mercado); INPC (índice nacional de 103 

preços ao consumidor); INCC (índice nacional de custo da construção); e, outros índices 104 

disponibilizados por órgãos oficiais. Os reajustes de tarifas de serviços públicos serão realizados 105 

observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, nos termos das legislações pertinentes aos 106 

serviços prestados. Seção III – Dos Procedimentos, onde foram apresentados todos os artigos e 107 

parágrafos, ressaltando que, quando se tratar de Contratos de Concessão, excetuados aqueles 108 

regidos pela Lei Federal nº 11.445/07, serão respeitadas as regras contratuais vigentes. Em 109 

seguida explicou o Capítulo V – Disposições Finais, onde aplica-se aos pleitos de reajuste das 110 

tarifas e dos serviços públicos regulados pela AGIR, apresentados a partir da vigência desta 111 

resolução, realçando o fator de eficiência que compõe a equação paramétrica mencionada nesta 112 

Resolução, que somente será aplicado a partir da entrada em vigor da Resolução da AGIR que 113 

trata dos indicadores. Esta Resolução trata apenas sobre o abastecimento de água e esgotamento, 114 

os outros serviços terão seus Anexos próprios. Finalizando a apresentação, o Assessor Jurídico 115 

passou a palavra ao Presidente do Comitê de Regulação, que colocou em votação a Resolução 116 

apresentada. Antes da votação, a Assessora Jurídica da AGIR ressaltou que esta Resolução é 117 

uma segurança para a Agência, tanto como para o Prestador de Serviço, pois estabelece prazos. 118 

Retomando a palavra, o senhor Luciano G. Henning complementou que a vantagem da equação 119 

paramétrica é verificar o índice dos insumos dos Prestadores de Serviço. Em seguida, o Diretor 120 

Geral da AGIR explicou aos conselheiros que toda decisão e resolução feitas pela Agência, é 121 

feito um cálculo do impacto regulatório, e informou ainda que este relatório não está pronto 122 

devido a queda do sistema interno da AGIR. Em seguida, a senhora Noemia Bohn questionou se 123 

a votação poderia ser feita após a apreciação do relatório do impacto regulatório, e a senhora 124 

Maria de Fátima Martins explicou que enviará este relatório por e-mail aos conselheiros, pois a 125 

AGIR gostaria de publicar a Resolução antes da votação da Medida Provisória 868 (altera o 126 

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 

 

4 

marco legal do saneamento básico), pois caso vir a Lei esta MP, delegará a Agência Nacional de 127 

Águas a determinação de normas de referências, alterando substancialmente a questão de 128 

reajustes/revisão. Em seguida, a senhora Lúcia Regina V. Zermiani questionou sobre os 129 

relatórios de impacto regulatório e dos indicadores, e a senhora Maria de Fátima Martins 130 

informou que os conselheiros analisarão o relatório dos indicadores futuramente, e na votação 131 

desta Resolução em discussão não valida em relação aos indicadores. Em relação aos prazos, o 132 

senhor Christian M. P. Carvalho solicitou que fosse esclarecido que será contato na forma do 133 

Código de Processo Civil, somente em dias úteis. Finalizando a ressalvas da Resolução, esta foi 134 

aprovada. Tomando a palavra, o senhor José Carlos Spengler informou que a próxima reunião 135 

será no dia 24/06/2019, caso houver necessidade de reunião extraordinária antes desta data, a 136 

mesma será convocada conforme os trâmites do Regimento Interno da AGIR. Nada mais 137 

havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os 138 

trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad 139 

hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e 140 

publicada nos termos estatutários. 141 

 142 

 143 

 144 

      145 

_______________________________                           _________________________________                                       146 

             José Carlos Spengler                                                        Ana Claudia Hafemann 147 

Presidente do Comitê de Regulação                  Dir. Administrativa e Institucional da AGIR                   148 

e Secretária “ad hoc” 149 
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