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Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a convocação 10 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.565, página 1.383, de 02.07.2018, às 14 11 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reunião Vale Europeu da 12 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença 13 

dos conselheiros em número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros 14 

Titulares: senhor Christian M. P. Carvalho, senhor Luiz Alberto de Souza, senhor Richard 15 

Buchinski, senhora Adriane Grätsch Thiem, senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira, 16 

senhor José Carlos Spengler, senhor José Vilson Brassiani, senhor Guilherme Schmidt 17 

Pimentel, senhor Ricardo Alexandre da Silva, senhora Noêmia Bohn; além de demais presenças: 18 

senhora Thayana Seibt – Assessora de Diretoria da AGIR, senhor Valdeci Ferreira – Técnico da 19 

CASAN Indaial, senhor Ricardo Hübner - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de 20 

Saneamento Básico da AGIR, senhor Ricardo Martins – Consultor da AGIR, senhor Heinrich 21 

Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhor Luciano G. Henning – Assessor Jurídico da 22 

AGIR, o senhor André Domingos Goetiznger, e senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da 23 

AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados 24 

pelo senhor José Carlos Spengler, Presidente do Comitê, cumprimentando a todos os presentes e 25 

designou a mim, senhora Thayana Seibt, como secretária desta reunião. Em seguida, apresentou 26 

a Ordem do Dia, qual seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; - Relatório Ouvidoria; 3 – 27 

Relatório Procedimentos Saneamento; 4 – Relatório Procedimentos Transporte; 5 – Relatório 28 

Procedimentos Econômico-Financeiros; 6 – Resolução Normativa de Resíduos; 7 – 29 

Homologação TAC Brusque; 8 – Avaliação da Decisão e do Relatório da Comissão Especial 30 

Mista para o Transporte Público Coletivo de Blumenau; 9 – Assuntos Gerais. Tratando-se do 31 

item 1 (Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a leitura ficou dispensada devido ao envio da ata 32 

por e-mail a todos os Conselheiros no dia quatorze (14) de maio de 2018, e em razão de não ter 33 

havido manifestações acerca do relatado, considerou-se a ata aprovada. Dando seguimento à 34 

pauta, pertinente ao item 2 (Relatório Ouvidoria), o senhor José Carlos Spengler passou a 35 

palavra ao Ouvidor da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior, que iniciou apresentando os 36 

Recursos de Usuários referente aos indeferimentos de Processos Administrativos no SAMAE de 37 

Blumenau, sendo os Procedimentos de n. 079, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089 e 094 deste 38 

ano, que dentre os motivos de recebimento desses Recursos estão a Aplicação de TIO 39 

(Hidrômetro violado ou de difícil acesso), Alto Consumo Medido e Revisão de Valores de 40 

Faturas, onde nesses casos os usuários recorrem à AGIR como 2º instância quando não 41 

concordam com a Decisão Final do Procedimento dos Prestadores de Serviço. Em continuidade 42 

com os Procedimentos de Ouvidoria instaurados, em abril houve a abertura do Procedimento n. 43 

080/2018 (Reclamação da cobrança de Tarifa de Coleta de Lixo em Brusque – RECICLE), onde 44 

a usuária contestava a cobrança de tarifa sobre duas economias. Neste caso, a Agência solicitou 45 

a RECICLE fotos da vistoria realizada para atualização cadastral, e verificou que no imóvel há 46 

duas economias, uma residencial e outra comercial, sendo uma confecção de camisetas. Em 47 

seguida, foi apresentado o Procedimento de Ouvidoria n. 081/2018 (Conciliação entre BRK 48 
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Ambiental, Cooper e Prefeitura Municipal de Blumenau referente a danos causados em calçada 49 

de usuário após obras de saneamento básico) aberto no mês de maio, onde foram realizadas duas 50 

audiências de conciliação com os representantes da BRK Ambiental, Cooper e Prefeitura 51 

Municipal de Blumenau para verificação da responsabilidade quanto aos danos havidos na 52 

calçada do usuário residente na Rua Paris, n. 256, Itoupava Norte, Blumenau, posterior a 53 

algumas obras de esgotamento sanitário. Após realização de duas vistorias em campo feita pela 54 

AGIR junto com as entidades envolvidas foram registradas imagens do local, porém, não foi 55 

possível definir qual o agente responsável pelo ocorrido para recuperar os danos, sendo assim, o 56 

procedimento segue em trâmite. Em seguida, o senhor Vitor Zanella Junior apresentou o 57 

Procedimento de Ouvidoria n. 082/2018 (Reclamação de Implantação de Drenagem na Rua 58 

Victor Voigt, Bairro Itoupavazinha, Blumenau), sendo que, na Rua do Reclamante, declarada 59 

pública mediante decreto municipal no ano de 2016, a previsão de implantação da rede coletora 60 

de esgotos é no ano de 2024. Por este motivo, solicitou à Prefeitura Municipal de Blumenau a 61 

implantação de drenagem pluvial para esgotamento de seu imóvel até haver essa disponibilidade 62 

da rede de esgoto. Após procurar a Prefeitura Municipal de Blumenau, o usuário procurou a 63 

SEINFRA e a SEURB e ambas não definiram a responsabilidade para a implantação no local. 64 

Diante disso, a AGIR também demandou as Secretarias e a Prefeitura Municipal de Blumenau e 65 

ainda não foi definido o Órgão responsável para a obra, assim, por não haver consenso, a 66 

Agência convocou uma audiência conciliatória para averiguar esta questão e montar um 67 

cronograma de obras para apresentar ao usuário que ainda segue sem retorno. Na sequência, 68 

abordou o Procedimento de Ouvidoria n. 090/2018 (Reclamação de revisão de faturamento 69 

devido a vazamento interno CDC n. 5611 – SAMAE Blumenau), em que o usuário alegou ter 70 

recebido a fatura com valor muito acima do consumo, onde foi verificado um vazamento interno 71 

e recalculado o valor conforme os critérios legais aplicáveis, não sendo possível maiores 72 

descontos, sendo assim, o usuário firmou parcelamento para quitação do remanescente junto ao 73 

SAMAE. Em seguida, comentou sobre o Procedimento n. 091/2018 (Ocorrências de 74 

desabastecimento em Indaial – CASAN), onde a CASAN foi notificada para se manifestar 75 

quanto ao elevado número de vazamentos ocorridos em 2017 e no corrente ano, que 76 

ocasionaram situações de desabastecimento na cidade de Indaial, especialmente no Bairro 77 

Encano. No ano de 2017 foram realizados 51 consertos em ramal e 57 reparos em rede, já no 78 

ano de 2018, até a data 16/06/2018, foram executados 23 consertos de vazamento em ramal e 48 79 

reparos em rede, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Tomando a 80 

palavra, o senhor José Carlos Spengler questionou qual o motivo de tantos reparos na rede, e o 81 

senhor Vitor Zanella Junior comentou que após a instalação de um booster foi elevada a pressão 82 

na rede. Em seguida, o senhor José Vilson Brassiani informou que após a manifestação da 83 

CASAN, será realizado o projeto para trabalhar em cima da substituição da rede que liga o 84 

bairro Centro até a divisa de Indaial, pois o bairro Encano é o mais prejudicado por não ter 85 

reservatório. Tomando a palavra novamente, o senhor Vitor Zanella Junior apresentou o 86 

Procedimento n. 092/2018 (Reclamação da cobrança de Taxa de Coleta de Lixo e demais 87 

encargos de unidades desocupadas – SAMAE Blumenau), em que o usuário recebeu de herança 88 

de sua mãe 6 imóveis, onde o mesmo procurou o SAMAE Blumenau contestando sobre a 89 

cobrança da TCL que foi enviada por um longo período, sendo que os imóveis permanecem 90 

desocupados há 05 anos, enquanto tramitava o processo judicial acerca da transferência das 91 

propriedades. Diante disso, a AGIR verificou que há diferenças de valores cobrado a título de 92 

TCL de cada imóvel, tendo em vista que permanecem com a ligação de água desligada e foi 93 

adotado critério de cobrança da TCL sobre o número de pessoas que habitavam o imóvel, que 94 

permaneceu desatualizado no período. Assim, a Ouvidoria da AGIR está levantando os débitos 95 

cobrados e já parcelados até o momento, para verificar com o SAMAE Blumenau qual a 96 
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eventual hipótese de minoração do valor destes com base nos critérios aplicados. Em seguida, 97 

comentou sobre o Procedimento n. 093/2018 (Reclamação de alto consumo de água CDC 9411 98 

– SAMAE Blumenau), onde o usuário alegou que após a troca do hidrômetro o consumo 99 

medido dobrou, por residir em área de morro e final de rua, o mesmo ainda informou que notou 100 

bastante a oscilação da pressão no local. Diante disso, a AGIR irá até o local junto com o 101 

aparelho data logger, quando houver disponibilidade, para verificar a adequação da pressão no 102 

local, e do mesmo modo, o SAMAE Blumenau já realizou a aferição do hidrômetro e não foi 103 

acusado nenhuma alteração na medição. Na sequência, o Ouvidor da AGIR concluiu a 104 

apresentação dos Procedimentos com imagens do Projeto – A AGIR QUER OUVIR VOCÊ!, 105 

informando que mensalmente é realizado esse projeto nos municípios para divulgação da 106 

Ouvidoria da Agência, para coleta de informações e realização de pesquisas de satisfação com 107 

os usuários. Antes de concluir a apresentação, dentro de Assuntos Gerais, o senhor Vitor 108 

Zanella Junior ainda apresentou o Recurso n. 061/2017 (Recurso Administrativo à AGIR 109 

referente revisão de valores devido a vazamento interno), em que o usuário recorreu ao Comitê 110 

de Regulação para revisão de valores devido a vazamento interno, pois não concorda com o 111 

pagamento de tarifa de esgoto considerando que o vazamento ocorrido em sua residência em 112 

uma tubulação no jardim, não havendo geração de efluentes para o esgoto. Diante disso, a BRK 113 

Ambiental que também é parte no processo recorreu ao Comitê para sortear em reunião quem 114 

será o relator. Dando seguimento a pauta, pertinente ao item 3 (Relatório Procedimentos 115 

Saneamento), o senhor Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao senhor 116 

Caio Carulice, que apresentou os Procedimentos Técnicos abertos desde a última reunião do 117 

Comitê, iniciando a apresentação com o Procedimento n. 050/2018 (Fiscalização Sistema de 118 

Abastecimento de Água – SAA Prefeitura de Guabiruba), onde esse Procedimento foi aberto 119 

para acompanhar a prestação de serviços de abastecimento de água sob a responsabilidade da 120 

Prefeitura de Guabiruba (Contrato Emergencial n. 066C/2017) celebrado entre o município de 121 

Guabiruba e a empresa Atlantis Saneamento Ltda., tendo em vista que no final do mês de 122 

março, foi encerrado o contrato que o Município de Guabiruba tinha com a CASAN, assumindo 123 

sistema com um contrato emergencial com a empresa Atlantis Saneamento Ltda. no início de 124 

abril. Diante disso, a AGIR abriu o Procedimento Técnico para acompanhar essa mudança, onde 125 

a 1ª reunião de acompanhamento junto com os representantes da Prefeitura de Guabiruba e com 126 

a Prestadora de Serviços foi realizada na data do dia 11/05/2018 para estar a par desse novo 127 

sistema, sendo solicitado documentações e manifestações acerca da operação em manutenção do 128 

sistema. Dando sequência, o senhor Caio Carulice comentou acerca do Procedimento n. 129 

051/2018 (Contrato Emergencial n. 004C/2018, Prefeitura de Guabiruba e RECICLE 130 

Catarinense de Resíduos Ltda.), onde o objetivo era acompanhar a Dispensa de Licitação N. 131 

004/2018 e Contrato Emergencial n. 004C/2018, celebrado entre o Município de Guabiruba e a 132 

empresa RECICLE, para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação 133 

final em aterro sanitário devidamente licenciado de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 134 

(com características de domésticos). Diante disto, após a instalação desse Procedimento, o 135 

senhor Ricardo Hübner fiscalizou a questão dos caminhões de coleta, como estava sendo 136 

realizada a prestação do serviço contratado pela Prefeitura de Guabiruba, e em cima disso foi 137 

elaborado um relatório de fiscalização com todos os apontamentos que foram verificados em 138 

campo. Tomando a palavra, o senhor Luiz Alberto de Souza questionou o motivo das dispensas 139 

de licitação nos dois Procedimentos da Prefeitura Municipal de Guabiruba, e o senhor Caio 140 

Carulice informou que foram por conta do vencimento dos contratos com as Prestadoras de 141 

Serviços, onde o Município não quis e/ou não pode renovar e partiram para um contrato 142 

emergencial. Dando sequência, o senhor Cario Carulice apresentou o Procedimento n. 052/2018 143 

(Acompanhamento da Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Tapajós, no 144 
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Município de Indaial/SC), onde a CASAN está iniciando a segunda etapa de implantação do 145 

Sistema de Esgotamento Sanitário e a previsão do investimento é de R$ 18,5 milhões, obtidos 146 

pela CASAN junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O projeto prevê a 147 

instalação de mais de 40 quilômetros de redes coletoras e 3,5 mil ligações domiciliares, além de 148 

quatro estações elevatórias e um emissário de quatro quilômetros, que levará o esgoto até a 149 

Estação de Tratamento (ETE). Com essa nova etapa, o Município de Indaial passará de uma 150 

cobertura de 15% para 41% em coleta de tratamento de esgoto. Diante disso, a AGIR instalou 151 

recentemente esse Procedimento Técnico, e em relação a isso, foi solicitado documentos para 152 

análises (memorial, projetos, cronogramas etc) e também realizará fiscalizações programadas 153 

para acompanhamento das obras em andamento. Dando sequência a apresentação, o senhor Caio 154 

Carulice aproveitou para destacar dois Procedimentos Técnicos que constam em aberto há um 155 

certo tempo, sendo o Procedimento n. 038/2017 (Fiscalização Programada no Aterro Sanitário 156 

do Município de Brusque, sob a responsabilidade da empresa RECICLE Catarinense de 157 

Resíduos Ltda.), onde a AGIR realizou uma fiscalização programada na data do dia 19/06/2018, 158 

com o objetivo de averiguar em campo a questão da impermeabilização da nova célula de 159 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos, bem como a operação da unidade de tratamento 160 

de efluente recentemente construída, onde também foi elaborado um relatório de fiscalização 161 

com os apontamentos que o senhor Ricardo Hübner verificou em campo. Na sequência, o 162 

senhor Caio Carulice encerrou a apresentação com o Procedimento Técnico n. 001/2015 163 

(Contaminação Rio Garcia ETA III SAMAE Blumenau), em que houve um acidente onde 164 

acabou ocorrendo o vazamento de produtos químicos no rio Garcia, Bairro Progresso em 165 

Blumenau, decorrentes de falhas operacionais na Estação de Tratamento de Água – ETA III sob 166 

a responsabilidade do SAMAE Blumenau. Diante disso, a FAEMA notificou o SAMAE 167 

Blumenau, além da 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau (Dr. Leonardo 168 

Todeschini) que firmou um TAC entre o SAMAE de Blumenau e o Ministério Público, que 169 

recentemente encaminhou o Ofício n. 162/2018/13PJ/BLU a AGIR, requisitando a fiscalização 170 

em campo para verificar se os itens do TAC estavam sendo cumpridos pelo SAMAE, onde o 171 

senhor Ricardo Hübner fiscalizou no dia 20/06/2018 e elaborou o Parecer Técnico n. 127/2018 172 

que foi encaminhado ao Ministério Público. Em seguida, o senhor Caio Carulice finalizou a 173 

apresentação com destaques do Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento 174 

de Água – ProEESA, onde informou os encontros já ocorridos mensalmente em alguns 175 

municípios para capacitações com os prestadores de serviços. Tomando a palavra, o Presidente 176 

do Comitê de Regulação inverteu os itens da pauta, passando a palavra primeiramente ao senhor 177 

André Domingos Goetiznger para apresentar o item 6 - (Resolução Normativa de Resíduos); 178 

tomando a palavra, o Gerente de Estudos Econômico-Financeiros apresentou os Procedimentos 179 

Administrativos concluídos de março a julho, sendo o Procedimento n. 029/2017 (Análise de 180 

Minuta do Contrato de Programa firmado entre o Município de Guabiruba e a CASAN); 181 

Procedimento n. 034/2017 (Análise da Revisão da tabela de serviços do SAMAE do município 182 

de Timbó); o Procedimento n. 057/2018 (Reajuste da tarifa de água e serviços complementares 183 

do SAMAE do município de Brusque); Procedimento n. 060/2018 (Reajuste da tarifa de água e 184 

serviços complementares do SAMAE do município de Gaspar); Procedimento n. 066/2018 185 

(Reajuste na tarifa de água e serviços complementares do SAMAE do município de Timbó), e o 186 

Procedimento n. 034/2018 (Revisão dos custos dos serviços complementares do SAMAE de 187 

Timbó: troca de cavalete, violação, retirada ou inversão de hidrômetros, ligação convencional 188 

diâmetro de ½” e ligação clandestina). Dando sequência na apresentação, o senhor André 189 

Domingos Goetiznger apresentou os Procedimentos Administrativos que constam em 190 

andamento, sendo o Procedimento n. 036/2017 (CASAN – Análise do pedido de Tarifa por 191 

Disponibilidade Operacional – TDO de tarifa de abastecimento de água tratada e esgoto 192 
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sanitário), onde informou que está em fase de resposta de solicitação e atualização de dados. Em 193 

seguida, abordou o Procedimento n. 056/2018 (Revisão ordinária da tarifa de esgotamento 194 

sanitário e da BRK Ambiental Blumenau S.A. do município de Blumenau), comentando que foi 195 

feito o pedido no mês de junho deste ano e está em análise por parte da Agência e coleta de 196 

informações para início de ciclo de apuração da II Revisão Ordinária. Dando seguimento, tratou 197 

dos Procedimentos da Tarifa Básica Operacional (TBO) e explicou aos Conselheiros que TBO é 198 

o “repensar” na tarifa cobrada a partir do 10m³ e eliminar esta metragem. Os Procedimentos 199 

TBO em andando são os n. 058/2018, 059/2018, 067/2018, 068/2018 e 069/2018 (Informações 200 

de estudo de implantação de Tarifa Básica Operacional dos municípios de Brusque, Gaspar, 201 

Pomerode, Timbó e Blumenau), que estão em fase de análise dos histogramas de consumo por 202 

economia. Em seguida, abordou o Procedimento n. 073/2018 (Reajuste de tarifas e serviços 203 

complementares da CASAN com impacto de energia elétrica), em que informou estar em fase 204 

de análise na AGIR. Dando seguimento, o senhor André Domingos Goetiznger passou aos 205 

Conselheiros os cursos e palestras que participou na Câmara Municipal de Gaspar no mês de 206 

maio deste ano onde apresentou a AGIR, as funções e os Processos de Reajuste e Revisão; da 207 

apresentação no TCE/MG, onde palestrou sobre a Precificação de serviço de coleta de lixo em 208 

nossa região; citou ainda sua participação no Projeto IBRAOP (08-10 de maio deste ano), sendo 209 

a AGIR a única representante das Agências Reguladoras do país, para elaboração de 210 

Procedimentos de Auditoria na área de resíduos sólidos. Apresentou ainda sobre a Palestra 211 

Institucional na Associação de Hotéis da região no mês de junho deste ano, como a Palestra 212 

Institucional na Associação Empresarial de Brusque – ACIB explicando o papel da Agência, e 213 

finalizou informando a entrevista concedida à rádio CBN de Blumenau sobre TBO no mês de 214 

junho deste ano. Passando a palavra ao senhor Ricardo Martins, o mesmo apresentou a minuta 215 

relacionada ao item 6 - (Resolução Normativa de Resíduos), informando “Editar a Resolução 216 

Normativa que estabelece as condições gerais e diretrizes regulatórias para prestação dos 217 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no âmbito dos municípios 218 

consorciados à Agência Reguladora AGIR”. Diante disso, dentro da minuta, apresentou o 219 

capítulo das definições da Agência, sendo: Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de 220 

Resíduos Sólidos; Coleta Seletiva; Contrato de Prestação de Serviços; Concessão de Serviço 221 

Público; Parceria Público-Privada (PPP); Gestão de Contratos Públicos; Disposição Final 222 

Ambientalmente Adequada; Geradores de Resíduos Sólidos; Manejo de Resíduos Sólidos; 223 

Limpeza Urbana; Chorume; Usuário dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 224 

Sólidos; Rejeitos; Resíduo Sólido Urbano (RSU); Triagem; Reciclagem; Compostagem; 225 

Acondicionamento; Coleta Especial; Tratamento e Estação de Transbordo – ETR. Dando 226 

seguimento, o senhor Ricardo Martins destacou a necessidade da Normativa, onde explicou 227 

dando o exemplo do Ministério Público que notifica toda semana algum Órgão Público que a 228 

AGIR se relaciona, assim, dentro dessa Norma, a Agência poderá se reportar dando prazos e 229 

informar aos prestadores de serviços o que deverá ser executado. Tomando a palavra, em 230 

relação a taxa de coleta de lixo, o Presidente do Comitê de Regulação deu a ideia de normatizar 231 

a diminuição dos resíduos dos usuários apresentando a campanha do “Lixo/Resíduo Zero”, 232 

exemplificando o município de Florianópolis, onde já ocorre essa ação. Dando seguimento, o 233 

senhor Ricardo Martins informou que já estão tratando essa tarefa e será passado a Agência. 234 

Diante disso, indicou ainda que dentro da Resolução Normativa, os veículos de coleta de 235 

Resíduos Sólidos Urbanos devem estar em perfeitas condições de manutenção e conservação e 236 

devem atender às seguintes características: não permitir derramamento do lixo ou chorume na 237 

via pública; apresentar altura de carregamento adequado em relação ao solo; possuir 238 

carregamento traseiro; dispor de local adequado para transporte dos trabalhadores; apresentar 239 

descarga rápida do lixo no destino; possuir compartimento de carregamento; possuir capacidade 240 
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adequada de manobra; possibilitar basculamento de contêineres de diversos tipos observada a 241 

natureza de coleta adotada pelo município; distribuir adequadamente a carga no chassi do 242 

caminhão; apresentar capacidade adequada para o menor número de viagens ao destino, nas 243 

condições de cada área; constar na lateral dos veículos uma identificação contendo nome e 244 

logomarca do prestador dos serviços, telefone para contato, número de identificação do veículo, 245 

tipo de resíduo transportado, identificação do município e os telefones do Serviço de 246 

Atendimento ao Usuário e da ouvidoria da AGIR; tacógrafos providos de disco/diagrama; 247 

sistema de iluminação e sinalização em consonância com as normas de trânsito e sensor traseiro 248 

ativado automaticamente quando acionada a marcha à ré, com emissão de sinais sonoros. Após 249 

pincelar cada capítulo da Resolução, o senhor Ricardo Martins finalizou a apresentação 250 

informando sobre a consulta pública, onde será discutido sobre tal e será novamente apresentada 251 

ao Comitê de Regulação para últimos ajustes. Com discussão por parte dos  252 

Conselheiros, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR sugeriu que as propostas 253 

apresentadas pelo senhor Ricardo Martins em relação a Resolução Normativa fossem 254 

submetidas a Consulta e Audiência Pública. Tomando a palavra, o senhor Heinrich Luiz Pasold 255 

informou aos Conselheiros que o próximo passo será a apresentação da Resolução em consulta 256 

pública, a qual após retornar com as contribuições do Comitê para análises das propostas, será 257 

encaminhado depois para audiência. Em seguida, após finalizar a apresentação do item 6, o 258 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, 259 

Diretor Geral da AGIR, que apresentou o item 4 da pauta (Relatório Procedimentos Transporte) 260 

e o item, 8 (Avaliação da Decisão e do Relatório da Comissão Especial Mista para o Transporte 261 

Público Coletivo de Blumenau), onde foi apresentado à Imprensa, o resultado final de uma 262 

Comissão que a Agência entendeu por constituir, apresentando as propostas desta Comissão, 263 

sendo propostas de frotas, questões jurídicas, equilíbrio econômico do contrato e compulsões e 264 

recomendações. A Comissão era composta pelos senhores Paulo da Costa, da Prefeitura de 265 

Blumenau, Júlio de Souza, Maurício Garrotti e Adilson Morais da BluMob, Marcelo Althoff e 266 

Luiz Peron do SETERB, Maurício Müller e Gilson de Souza da Câmara de Vereadores de 267 

Blumenau e o senhor Daniel Antônio Narzetti e a senhora Maria de Fátima Martins da AGIR. 268 

Dando continuidade, o senhor Heinrich Luiz Pasold exibiu relatórios anuais onde mostrou a 269 

queda de passageiros, assim, após análises em cima deste relatório, a Comissão propôs que 270 

fosse alterado as rotas de algumas ruas, exemplificando a rua Progresso e a rua Santa Maria, 271 

ambas do bairro Progresso, tornando uma linha circular, sendo que anteriormente cada ônibus 272 

saía do terminal e fazia estes trajetos separadamente, agora um ônibus apenas faz o trajeto de 273 

ambas as ruas. A Comissão propôs que fosse testado em 60 dias esta mudança, onde o número 274 

de passageiros aumentou e a quilometragem diminuiu. Dando sequência a apresentação, o 275 

Diretor Geral da AGIR apontou que toda a alteração feita em relação aos transportes, foi 276 

reduzido de imediato R$ 0,09 centavos na tarifa. Também comentou sobre os 12 itens que a 277 

Comissão resolveu criar e a Agência determinou que fosse definido uma Comissão permanente 278 

para acompanhamento de contrato para aferir o equilíbrio econômico. Tomando a palavra, o 279 

senhor Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, sugeriu que as propostas apresentadas pela 280 

Comissão Mista Especial, constantes no Relatório n. 01/2018 e expostas pelo Diretor Geral da 281 

Agir, senhor Heinrich Luiz Pasold, fossem submetidas a Consulta e Audiência Pública. Após 282 

breve deliberação entre os conselheiros, foi à votação e por unanimidade deliberaram em 283 

submeter o Relatório apresentado em Consulta Pública e se necessário em audiência. Em 284 

seguida, passou a palavra ao senhor Luciano Gabriel Henning, Assessor Jurídico da AGIR, que 285 

apresentou o item 7 da pauta (Homologação TAC Brusque), informando que o Termo de 286 

Ajustamento de Conduta n. 002/2017 já foi assinado com o município de Brusque na área de 287 

saneamento. O Assessor Jurídico da AGIR explicou aos Conselheiros que para o TAC ter 288 
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validade e possa ser cobrado, o mesmo precisa passar pela homologação e aprovação do Comitê 289 

de Regulação da AGIR. Tomando a palavra, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 290 

questionou os Conselheiros se haveria alguma objeção à homologação, não houve nenhuma 291 

manifestação sendo a votação unanime e concordaram que fosse remetido ao Ministério 292 

Público, e caso não sendo remetido, enviar ao Controle Interno do SAMAE de Brusque e a ao 293 

Presidente da Câmara de Vereadores de Brusque para obter um retorno. Não havendo um 294 

retorno, caberá a Direção Geral da AGIR para tomar as providências legais cabíveis no caso do 295 

não cumprimento. Ficou acordado que o TAC será encaminhado aos Conselheiros para melhor 296 

conhecimento e devidas correções necessárias. Tomando a palavra novamente, o senhor 297 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou a palavra ao senhor Vitor Zanella Junior, 298 

que deu seguimento ao item 9 da pauta (Assuntos Gerais – 9.1 Procedimento de Ouvidoria n. 299 

061/2017 – Recurso Administrativo à AGIR referente a revisão de valores devido à vazamento 300 

interno; e Sorteio do Relator), onde explicou aos  Conselheiros que neste caso houve um 301 

vazamento no jardim da parte quando esta estava ausente e contesta a cobrança da tarifa de 302 

esgoto sobre o vazamento, alegando que não houve tratamento da água vazada. Em seguida, 303 

realizou o sorteio do relator, sendo o senhor Ricardo Alexandre da Silva o sorteado. Na 304 

sequência, foi informado que a próxima reunião fica previamente agendada para o dia 27 de 305 

agosto de 2018, e que se houver necessidade de agendamento de reunião extraordinária antes 306 

desta data, esta será convocada conforme os trâmites da AGIR. Nada mais havendo a ser 307 

tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta 308 

reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente 309 

ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos 310 

estatutários. 311 

 312 

 313 

 314 

___________________________________            ______________________________________ 315 

                José Carlos Spengler                                                        Thayana Seibt 316 

      Presidente do Comitê de Regulação         Assessora de Diretoria da AGIR e Secretária “ad hoc” 317 
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