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ATA Nº 049/2018, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018 DA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 4 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 5 

BLUMENAU/SC. 6 

 7 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.450, página 1.392, de 08.02.2018, às 14 horas, 9 

reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala Vale Europeu da Associação dos Municípios do 10 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A 11 

reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: senhor Luiz Alberto de Souza, 12 

senhor Richard Buchinski, senhora Adriane Grätsch Thiem, senhora Sandra A. A. de Oliveira, senhor 13 

José Carlos Spengler, senhor José Vilson Brassiani, e senhor Ricardo Alexandre da Silva; além de 14 

demais presenças: senhor Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de 15 

Saneamento Básico da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR, senhora Giovana Peron – 16 

Assessora de Diretoria da AGIR, senhora Ana Claudia Hafemann – Analista de Regulação da AGIR, 17 

senhor Caio Barbosa da Carulice – Agente Administrativo Técnico da AGIR, senhor Christian M. P. 18 

Carvalho – Advogado, e senhor Jorge L. Lobe – Presidente do Observatório Social de Blumenau. Os 19 

trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pelo senhor Ricardo 20 

Alexandre da Silva, Presidente do Comitê de Regulação, que cumprimentou a todos os presentes, e 21 

designou a mim, senhora Giovana Peron, como secretária desta reunião. Em seguida, apresentou a 22 

Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – 23 

Relatório Procedimentos Saneamento; 4 – Relatório Procedimentos Transporte; 5 – Relatório 24 

Procedimentos Econômico-Financeiros; 6 – Plano de Atividades 2018; 7 – Resolução Normativa de 25 

Reajustes e Revisões Tarifárias e Resolução Normativa de Indicadores; 8 – Apresentação do voto do 26 

relator – Procedimento de Ouvidoria nº 055/2017 – Análise de Recurso Administrativo a AGIR referente 27 

à aplicação de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade ao CDC 25303; 9 – Assuntos Gerais. 28 

Tratando-se do item 1 (Leitura e aprovação da ata da reunião anterior), a leitura ficou dispensada devido 29 

ao envio da ata por e-mail aos Conselheiros no dia cinco (05) de dezembro de 2017, e em razão de não 30 

ter havido manifestações acerca do relatado, considerou-se a ata aprovada. Dando seguimento à pauta, 31 

pertinente ao item 2 (Relatório Ouvidoria), o Presidente do Comitê de Regulação passou a palavra ao 32 

Ouvidor da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou os Procedimentos da Ouvidoria abertos 33 

entre os meses de novembro e fevereiro, iniciando pelo Procedimento nº 060/2017 (Ocorrências de falta 34 

de água em Indaial), informando que  nos dias 27 e 28/11 foram registradas diversas reclamações de falta 35 

de água em Indaial, a CASAN foi comunicada, e se manifestaram comentando que no dia 26/11 houve 36 

manutenção programada na ETA para interligação de uma nova estação elevatória de água tratada, 37 

contudo ocorreu rompimento de tubulações, o que prejudicou o abastecimento de água no município. Em 38 

seguida, comentou sobre os Procedimentos nº 061/2017 (Recurso Administrativo à AGIR referente 39 

revisão de valores devido à vazamento interno), nº 062/2017 (Recurso à AGIR referente a revisão de 40 

valores CDC 83568 - SAMAE Blumenau), e nº 064/2017 (Recurso à AGIR referente ao indeferimento 41 

do Proc. Adm 051-1702 do SAMAE Blumenau), que estão todos sob análise da Agência. Na sequência, 42 

abordou o Procedimento nº 063/2017 (Reclamação de constante falta de água na R. Hilma Bruch, 43 

Itoupava Central, Blumenau - SAMAE Blumenau), onde foi instalado aparelho datalogger para 44 

verificação da pressão na rede de água, e após a constatação do nível de pressão abaixo do recomendado, 45 

o SAMAE foi notificado e procederá com a colocação de um booster naquela localidade. Referente aos 46 

Procedimentos nº 065/2018 (Reclamações de falta d'água em Indaial no período de plantão da AGIR), nº 47 

066/2018 (Reclamações de qualidade da água em Indaial no período de plantão da AGIR) e nº 067/2018 48 

(Ocorrências de vazamentos de água no Bairro Encano em Indaial), afirmou que foi solicitado 49 

posicionamento da CASAN acerca das situações. No que tange o Procedimento nº 068/2018 50 

(Reclamação de constante falta d'água na R. Selma Volles, It. Central, Blumenau), informou que foi 51 

instalado aparelho datalogger para aferição da pressão da rede, foi constatado que houve inúmeras 52 
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ocorrências de falta d’água no período de verificação, e os resultados foram encaminhados ao SAMAE 53 

de Blumenau para manifestação. Tratando-se do Procedimento nº 069/2017 (Interligação à rede de 54 

esgoto dos imóveis comerciais Ótica Machota e Lojas Zimmermann em Indaial-SC), informou que foi 55 

encaminhado ofício à Prefeitura de Indaial com orientações, pois há possibilidade de implantação de 56 

rede condominial de esgoto nestes imóveis que atualmente estão irregulares. Na sequência, abordou o 57 

Procedimento nº 070/2018 (Requerimento do SAMAE Pomerode para inserção de contribuição 58 

voluntária à APAE na fatura dos serviços prestados), citando que há uma lei municipal que possibilita 59 

esta inclusão na fatura, e que o art. 120 da Resolução Normativa nº 001/2013 da AGIR faculta ao 60 

prestador de serviços a inclusão de itens na fatura; diante disto o SAMAE encaminhou um modelo de 61 

fatura para análise, e este foi devolvido com algumas alterações a serem feitas. Em seguida, tratou do 62 

Procedimento nº 071/2018 (Reclamação de água turva na R. Suriname nº 30, Ponta Aguda, Blumenau - 63 

SAMAE Blumenau), onde o usuário veiculou nas redes sociais vídeo do fornecimento de água turva; a 64 

AGIR tomou ciência da reclamação, e solicitou ao SAMAE que fosse efetuada uma descarga na rede e 65 

também limpeza do ramal; depois de ambas as ações, o SAMAE também implantou um ponto de 66 

descarga no local, para o melhor controle da qualidade da água naquele ponto. Referente ao 67 

Procedimento nº 072/2018 (Denúncia de irregularidades na ETA de Ascurra – CASAN), informou que 68 

muitas das situações descritas na denúncia já foram identificadas na última fiscalização programada no 69 

sistema de abastecimento de água (SSA) de Ascurra, realizada pela equipe técnica da AGIR em 70 

25/07/2017, e foram encaminhadas à CASAN para as adequações necessárias. Devido à denúncia, no dia 71 

19/02/2018 a equipe técnica da AGIR foi até a ETA para realizar uma fiscalização in loco, e o parecer 72 

técnico oriundo desta fiscalização será encaminhado à CASAN. Por fim, comentou sobre o projeto “A 73 

AGIR Quer Ouvir Você!”, que foi realizado no bairro Vila Itoupava, em Blumenau, no dia 07/12/2017, e 74 

já em 2018, nos dias 08 e 15 de fevereiro, no município de Indaial, em frente à Prefeitura. Em seguida, 75 

com a permissão do Presidente, o Conselheiro José Vilson Brassiani tomou a palavra, e comentou acerca 76 

das ocorrências de falta d’água em Indaial, dos problemas que ocorreram em algumas obras, das 77 

melhorias que foram realizadas, e também que várias reclamações registradas na AGIR e na Prefeitura 78 

não foram registradas na CASAN, citando a importância da Companhia ser informada acerca dos 79 

problemas identificados. Dando continuidade à pauta, no item 3 (Relatório Procedimentos Saneamento), 80 

o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Caio Barbosa de Carulice para 81 

apresentar os Procedimentos Técnicos abertos entre novembro e fevereiro, onde este comentou sobre o 82 

Procedimento nº 048/2017 (Averiguação da qualidade da água tratada e distribuída), informando que tal 83 

processo abrange os catorze municípios regulados pela AGIR, e que foi aberto devido a reclamações e 84 

verificação de não conformidades constatadas nas fiscalizações feitas pela Agência. Informou que foram 85 

solicitados os relatórios que são encaminhados à Vigilância Sanitária, e que será feita articulação com 86 

este órgão visando a melhoria da prestação dos serviços de abastecimento de água. Passando ao 87 

Procedimento nº 049/2017 (Fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES CASAN Indaial), 88 

informou que o relatório de fiscalização está sendo finalizado e será encaminhado à CASAN para 89 

manifestação. Em seguida, abordou o Procedimento nº 006/2014 (Acompanhamento do Sistema de 90 

Esgotamento Sanitário (SES) de Pomerode), comentando que foi feita nova fiscalização, e que o 91 

relatório será encaminhado ao SAMAE do município para manifestação. Referente aos relatórios de 92 

fiscalização, apontou que estes começaram a ser apresentados nos municípios, tendo iniciado por Timbó 93 

e Pomerode, e que os outros 12 municípios restantes também receberão a equipe técnica da AGIR. Citou 94 

ainda o início da Rede de Aprendizagem do ProEESA – Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de 95 

Abastecimento de Água, que já teve dois encontros realizados, sendo o primeiro em Blumenau no dia 30 96 

de novembro de 2017, o segundo em Gaspar no dia 01 de fevereiro do corrente ano, e que o próximo 97 

ocorrerá em Brusque no dia 01 de março; em seguida, apresentou um vídeo com os resultados obtidos 98 

com este Projeto nos prestadores de serviço dos municípios regulados pela ARES-PCJ - Agência 99 

Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde ele já 100 

foi aplicado. Dando seguimento, abordou o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a AGIR e o 101 

SENAI de Blumenau, e o senhor Ricardo Hübner tomou a palavra, complementando que a instituição 102 

cedeu  oito (08) aparelhos datalogger à Agência, que são utilizados em vistorias para aferir a pressão das 103 

redes de água. Aproveitando o ensejo, o Gerente de Regulação de Saneamento da AGIR também falou 104 
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sobre os relatórios de fiscalização, e comentou sobre novos itens a serem verificados nas fiscalizações da 105 

agência, a serem apontados em um novo check-list de fiscalização. Passando ao item 5 da pauta 106 

(Relatório Procedimentos Econômico-Financeiros), o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 107 

informou que estes serão apresentados na próxima reunião, devido à ausência do senhor André 108 

Domingos Goetzinger por conta de uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado. Retornou então ao 109 

item 4 (Relatório Procedimentos Transporte), passando a palavra à senhora Ana Claudia Hafemann, que 110 

apresentou os Procedimentos referentes à regulação do transporte público, dando ênfase ao nº 043/2017 111 

(Reajuste tarifário BluMob) e nº 051/2017 (Acompanhamento dos trabalhos da Comissão Mista Especial 112 

de Transporte), onde o primeiro já teve sua decisão publicada, e o segundo segue em andamento 113 

conforme os trabalhos e reuniões da Comissão estão sendo realizados; a Analista de Regulação da AGIR 114 

também comentou sobre algumas entrevistas e reportagens feitas com os servidores da AGIR acerca do 115 

transporte público. Passando ao item 6 (Plano de atividades 2018), a senhora Ana Claudia Hafemann 116 

manteve-se com a palavra, onde apresentou as principais conquistas e trabalhos da Agência no ano de 117 

2017, e também o Plano de Trabalho para 2018, ressaltando os principais projetos e objetivos das 118 

Gerências de Saneamento, Transporte e de Estudos Econômico-Financeiros, bem como da Diretoria 119 

Administrativa e Institucional, da Ouvidoria e do Setor Jurídico da AGIR. Referente ao item 7 120 

(Resolução Normativa de Reajustes e Revisões Tarifárias e Resolução Normativa de Indicadores), 121 

informou que as versões finais da AGIR serão comparadas aos modelos apresentados pelo Projeto 122 

Regulasan, pois há alguns ajustes a serem feitos, e após esta checagem, as Resoluções serão 123 

encaminhadas novamente aos Conselheiros para análise. Dando sequência, no item 8 (Apresentação do 124 

voto do relator – Procedimento de Ouvidoria nº 055/2017 – Análise de Recurso Administrativo a AGIR 125 

referente à aplicação de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade ao CDC 25303), o senhor Ricardo 126 

Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor José Carlos Spengler, relator sorteado na última reunião, 127 

que apresentou um relatório com explanação do caso, análise do histórico do usuário, e por fim sua 128 

Decisão, que indeferiu o pleito do usuário quanto à não aplicação de TOI referente à violação de 129 

hidrômetro. Na sequência, foi aberta a palavra aos Conselheiros, a conselheira Sandra A. A. de Oliveira 130 

ficou impedida de votar por ser parte interessada no processo, e considerando o voto dos conselheiros 131 

restantes, o voto do relator foi aprovado pela maioria. Passando aos Assuntos Gerais (item 9), o 132 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR apresentou o novo Conselheiro Titular do Comitê, senhor 133 

Christian M. P. Carvalho, indicado pela OAB de Blumenau, para fazer parte da Câmara voltada aos 134 

assuntos do transporte público; tomando a palavra, o senhor Christian M. P. Carvalho cumprimentou a 135 

todos, e abordou brevemente sua formação e experiência profissional; na sequência, este foi declarado 136 

empossado. Tomando a palavra novamente, o senhor Ricardo Alexandre da Silva informou que a 137 

próxima reunião fica previamente agendada para o dia 26 de março de 2018, quando inclusive será feita 138 

a eleição do novo Presidente do Comitê, e que se houver necessidade de agendamento de reunião 139 

extraordinária antes desta data, esta será convocada conforme os trâmites da AGIR. Por fim, foi dada a 140 

palavra aos demais Conselheiros, porém não houve manifestações. Nada mais havendo a ser tratado, o 141 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, 142 

determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de 143 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 144 

 145 

 146 

 147 

___________________________________                 ___________________________________ 148 

              Ricardo Alexandre da Silva                                               Giovana Peron 149 

      Presidente do Comitê de Regulação         Assessora de Diretoria da AGIR e Secretária “ad hoc” 150 
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