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ATA Nº 048/2017, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 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 sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2.380, página 954, de 09.11.2017, às 14 horas, 9 

reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no Auditório menor 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 Sandra A. A. de Oliveira, senhor José Carlos Spengler, senhor José 13 

Vilson Brassiani, senhor Guilherme Schmidt Pimentel e senhor Ricardo Alexandre da Silva; e dos 14 

Conselheiros Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, senhor Artur Uliano, e senhor Felipe Bittencourt; 15 

além de demais presenças: senhor Valdeci Ferreira – Chefe do Setor Operacional de Esgoto da CASAN 16 

Indaial, senhor Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico 17 

da AGIR, senhor Daniel Antonio Narzetti – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de 18 

Transporte Público e demais Serviços Públicos da AGIR,  senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da 19 

AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, senhora Giovana Peron – Assessora de 20 

Diretoria da AGIR, senhor André Domingos Goetzinger – Gerente de Estudos Econômico-Financeiros 21 

da AGIR, e senhora Ana Claudia Hafemann – Analista de Regulação da AGIR. Os trabalhos desta 22 

reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados pelo senhor Ricardo Alexandre da 23 

Silva, Presidente do Comitê de Regulação, que cumprimentou a todos os presentes, e designou a mim, 24 

senhora Giovana Peron, como secretária desta reunião. Em seguida, apresentou a Ordem do Dia, qual 25 

seja: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Ouvidoria; 3 – Relatório Procedimentos 26 

Saneamento; 4 – Relatório Procedimentos Transporte; 5 – Relatório Procedimentos Econômico-27 

Financeiros; 6 – Edital nº 001/2017; 7 – Participação da AGIR no X Congresso Brasileiro de Regulação 28 

da ABAR; 8 – Programa ProEESA – Cooperação Técnica Ministério das Cidades/GIZ; 9 – Calendário 29 

de reuniões 2018; 10 – Assuntos Gerais. Tratando-se do item 1 (Leitura e aprovação da ata da reunião 30 

anterior), a leitura ficou dispensada devido ao envio da ata por e-mail aos Conselheiros no dia dez (10) 31 

de outubro do corrente ano, e em razão de terem sido feitas as alterações solicitadas e posteriormente não 32 

ter havido outras manifestações acerca do relatado, considerou-se a ata final aprovada. Dando 33 

seguimento à pauta, pertinente ao item 2 (Relatório Ouvidoria), o Presidente do Comitê de Regulação 34 

passou a palavra ao Ouvidor da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior, que apresentou os Procedimentos de 35 

Ouvidoria dos meses de outubro e novembro, iniciando pelo Procedimento nº 056/2017 [Reclamações de 36 

qualidade da água (água suja) em Blumenau], comentando que foram recebidas algumas reclamações de 37 

ocorrência de água turva nos bairros Velha, Água Verde e Escola Agrícola, e visto que a AGIR não foi 38 

informada acerca de nenhuma manutenção na rede que poderia gerar esta situação, o SAMAE de 39 

Blumenau foi notificado e aguarda-se manifestação. Na sequência, abordou o Procedimento nº 057/2017 40 

(Reclamações de falta de água em Indaial encaminhadas pela Câmara Municipal de Indaial), citando que 41 

houve reclamação de ocorrências de falta de água reiteradas em algumas ruas de Indaial. Foi solicitado 42 

posicionamento da CASAN, que informou que há um projeto para instalação de booster na região 43 

afetada, e que aguarda-se apenas autorização da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) para colocação do 44 

equipamento em frente ao prédio da entidade. Tomando a palavra, o senhor José Vilson Brassiani 45 

informou que a CDL já autorizou a implantação do equipamento, este já foi licitado, e a colocação deve 46 

ser realizada em breve. Tomando a palavra novamente, o Ouvidor da AGIR apresentou o Procedimento 47 

nº 058/2017 (Denúncia de forte odor da ETE Fortaleza em Blumenau), informando que a AGIR recebeu 48 

denúncia anônima referente a forte odor da ETE Fortaleza nos dias 04 e 05 do mês corrente. Na semana 49 

seguinte, foi realizada visita no local juntamente com a BRK Ambiental, porém naquela ocasião não 50 

havia nenhum odor, e a Concessionária supôs que o cheiro pudesse ser proveniente do Ribeirão 51 

Fortaleza, visto sua proximidade à ETE e que alguns bairros não saneados despejam efluentes ali. 52 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Tomando a palavra, o senhor Guilherme S. Pimentel informou que a Concessionária já vem recebendo 53 

reclamações similares há algum tempo, inclusive de localidades em que ainda não há rede de 54 

esgotamento, e comentou que devido ao longo período de seca, muitos resíduos acabam ficando nos 55 

ribeirões da cidade, o que gera o mau odor. O senhor Artur Uliano tomou a palavra e argumentou que em 56 

alguns casos o odor pode ser da rede da concessionária, pois sua residência fica a 40 metros da estação 57 

elevatória do bairro Boa Vista, e em alguns dias é possível sentir forte odor também. O senhor 58 

Guilherme S. Pimentel acrescentou que todos os casos denunciados são verificados, e que é importante 59 

haver esta notificação, pois na maior parte das ocorrências, o problema é oriundo dos córregos e também 60 

de casas com ligações irregulares. Tomando a palavra novamente, o senhor Vitor Zanella Junior 61 

apresentou o Procedimento nº 059/2017 (Reclamação de forte odor de esgoto nas ruas Francisco 62 

Valhdieck e Soldado Mário Bertolini, Bairro Fortaleza, Blumenau), onde a Câmara Municipal 63 

encaminhou reclamações de usuários quanto ao forte odor de esgoto sentido na região. Após verificação, 64 

foram identificadas e notificadas pelo Programa Rio Limpo mais de 200 imóveis com ligações 65 

irregulares nestas ruas; a Câmara Municipal será informada, e a Concessionária será acionada para tomar 66 

as providências cabíveis. Passando ao Procedimento nº 055/2017 (Análise de Recurso Administrativo à 67 

AGIR referente à aplicação de TOI ao CDC 25303 – SAMAE Blumenau), o Ouvidor da AGIR informou 68 

que o usuário recorreu à AGIR quanto à aplicação de TOI referente à violação de hidrômetro, houve 69 

indeferimento de Processo Administrativo junto ao SAMAE, e o parecer da AGIR foi no mesmo sentido. 70 

Diante disto, o Procedimento veio ao Comitê de Regulação para sorteio de Conselheiro Relator. 71 

Aproveitando o ensejo, o senhor Ricardo Alexandre da Silva, Presidente do Comitê de Regulação da 72 

AGIR, realizou o sorteio entre os Conselheiros elegíveis, restando sorteado o senhor José Carlos 73 

Spengler como relator do caso. Por fim, o Ouvidor da AGIR comentou acerca do projeto “ A AGIR Quer 74 

Ouvir Você!”, que esteve nos municípios de Rio dos Cedros e Pomerode em outubro, em Botuverá e 75 

Guabiruba em novembro, e que vai visitar o bairro Vila Itoupava em Blumenau em dezembro. Dando 76 

sequência aos trabalhos, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou ao item 3 (Relatório 77 

Procedimentos Saneamento), dando a palavra ao senhor Ricardo Hübner, Gerente de Controle, 78 

Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR, que apresentou os Procedimentos 79 

Administrativos abertos entre setembro e novembro, abordando primeiramente o Procedimento nº 80 

042/2017 (Acompanhamento do Anexo IV, 4º Termo Aditivo, do Contrato de Concessão para prestação 81 

do serviço público de esgotamento sanitário de Blumenau/SC), informando que foi encaminhado ofício 82 

ao SAMAE solicitando informações acerca de indicadores a serem apresentados; a autarquia pediu 83 

prorrogação do prazo, este foi concedido, porém não foi apresentada resposta até o momento, e o prazo 84 

já está expirado. Na sequência, tratou do Procedimento nº 043/2017 (Averiguação de condições de 85 

aproveitamento dos tubos para rede de esgoto do SAMAE Blumenau), informando que foi realizada 86 

reunião entre o SAMAE, a BRK Ambiental e a AGIR visando definir os procedimentos de transferência 87 

das tubulações do SAMAE à Concessionária, e as tratativas já estão em andamento. Quanto ao 88 

Procedimento nº 044/2017 (Acompanhamento de revitalização de redes com recursos do PAC), citou 89 

que foi encaminhado ofício ao SAMAE de Blumenau, e este encaminhou resposta informando que 90 

concluiu termo de referência para contratação de serviços de reabilitação de redes coletoras de esgoto 91 

sanitário implantadas com recursos do PAC anteriormente à época do Contrato de Concessão, e que há 92 

previsão de contratação destes serviços ainda este ano. Passando ao Procedimento nº 045/2017 93 

(Acompanhamento das Obras do Troca PAC da Concessão de Esgoto de Blumenau), informou que foi 94 

encaminhado ofício solicitando informações ao SAMAE de Blumenau, e aguarda-se manifestação. 95 

Tomando a palavra, a senhora Sandra A. A. de Oliveira comentou que estas são obras em que a BRK 96 

Ambiental assumiu a construção de algumas partes, e o SAMAE Blumenau de outras; o senhor Artur 97 

Uliano aproveitou o ensejo e informou que já foi iniciado o trâmite com a FUNASA para homologação 98 

das obras, e que inclusive já estão em processo de licitação. Referente ao Procedimento nº 046/2017 99 

[Relatórios mensais dos sistemas de esgotamento sanitário (loteamentos isolados) Concessionária BRK 100 

Ambiental], informou que está sendo feito acompanhamento periódico dos documentos recebidos 101 

visando identificar não conformidades. Tomando a palavra, o senhor Guilherme S. Pimentel comentou 102 

que este relatório é apresentado ao Conselho de Meio Ambiente, e que estão em tratativas para que sua 103 

emissão seja trimestral. Tomando a palavra novamente, o senhor Ricardo Hübner abordou ainda o 104 

http://www.agir.sc.gov.br/
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Procedimento nº 047/2017 (Cadastro técnico da rede implantada “as built” da Concessionária BRK 105 

Ambiental de Blumenau), onde também está sendo realizado acompanhamento dos documentos 106 

recebidos, visando identificar não conformidades entre o que foi projetado e o que foi efetivamente 107 

construído. Por fim, antecipando o item 8 da pauta (Programa ProEESA – Cooperação Técnica 108 

Ministério das Cidades/GIZ), o senhor Ricardo Hübner comentou acerca da realização do Projeto de 109 

Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água - ProEESA, que é fruto de uma 110 

colaboração entre o Ministérios das Cidades e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do 111 

Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e da 112 

Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (Deutsche Gesellschaft für Internationale 113 

Zusammenarbeit – GIZ), e que tem por objetivo melhorar as condições para implantação de medidas de 114 

eficiência energética nos prestadores de serviço da área do saneamento básico, com o intuito de 115 

aproveitar o potencial de economia existente nos sistemas de abastecimento de água. Citou ainda que 116 

este projeto já foi realizado no estado de São Paulo, na região regulada pela ARES-PCJ, e complementou 117 

que a AGIR firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério das Cidades, visando aplicar as 118 

mesmas metodologias utilizadas em São Paulo nos prestadores de serviço dos municípios consorciados à 119 

AGIR. Informou que o primeiro encontro da Rede de Aprendizagem do ProEESA será realizado no dia 120 

30 (trinta) de novembro, e que serão realizados vários encontros ao longo de nove meses. Antes de 121 

passar ao próximo item, o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz 122 

Pasold, Diretor Geral da AGIR, que informou a todos que, devido ao Novo Protocolo de Intenções da 123 

AGIR, foram criadas novas gerências na AGIR, sendo estas a Gerência de Controle, Regulação e 124 

Fiscalização de Saneamento Básico, a Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 125 

Público e demais Serviços Públicos, e a Gerência de Estudos Econômico-Financeiros, sendo os 126 

respectivos Gerentes: senhor Ricardo Hübner, senhor Daniel Antonio Narzetti, e senhor André 127 

Domingos Goetzinger. Na sequência, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR passou ao item 4 128 

(Relatório Procedimentos Transporte), dando a palavra ao senhor Daniel Antonio Narzetti, que comentou 129 

acerca dos Procedimentos em trâmite, sendo estes: Procedimento nº 024/2017 (Apreciação da 130 

documentação referente ao transporte coletivo urbano no Município de Rio dos Cedros), que está em 131 

fase de análise; o Procedimento nº 031/2017 (Análise da minuta do edital de concessão do transporte 132 

coletivo urbano do município de Gaspar), onde foram expedidos pareceres jurídicos e segue em fase de 133 

análise; o Procedimento nº 032/2017 (Acompanhamento e instrução do processo licitatório objetivando a 134 

concessão dos serviços de transporte coletivo do município de Indaial/SC), que também está em análise; 135 

o Procedimento nº 033/2017 (Acompanhamento do Contrato de Concessão 042/2017 – Transporte 136 

Coletivo de Blumenau), que seguirá em análise durante a vigência do Contrato; o Procedimento nº 137 

035/2017 (Acompanhamento das tratativas sobre o sistema de transporte coletivo urbano do Município 138 

de Pomerode), que segue também em análise; e o Procedimento nº 037/2017 (Estudo sobre a necessidade 139 

da pintura de ônibus usados de cor branca em operação no município de Blumenau), em que a 140 

concessionária solicitou autorização para não realizar a pintura dos ônibus, foram feitos alguns 141 

pareceres, e o investimento que seria para este fim será redirecionado por meio de termo aditivo. 142 

Abordou ainda o Procedimento nº 038/2017 (Revisão extraordinária do transporte coletivo de 143 

Blumenau), citando que foram feitos pareceres, e a decisão final foi no sentido de não conceder a 144 

revisão. Relativo ao Procedimento nº 043/2017 (Reajuste Tarifário do Transporte Coletivo de Blumenau 145 

– BluMob), informou que este também encontra-se em fase de análise. Com relação ao Procedimento nº 146 

045/2017 (Acompanhamento da negociação do dissídio coletivo dos colaboradores da BluMob), citou 147 

que também está sob análise, assim como o Procedimento nº 046/2017 (Análise do pleito do reajuste 148 

tarifário do transporte coletivo de Rio dos Cedros). Tomando a palavra, o senhor Artur Uliano 149 

questionou a diferença entre concessão e permissão, e o senhor André Domingos Goetzinger comentou 150 

que a permissão tem um contrato mais precário, com menos garantias, e com menos atuação do poder 151 

concedente e da agência reguladora. Complementou ainda que, para os casos de transporte público, a 152 

opção mais adequada é a concessão. Dando seguimento à pauta, no item 5 (Relatório Procedimentos 153 

Econômico-Financeiros), o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor André 154 

Domingos Goetzinger, que comentou acerca dos Procedimentos Administrativos abertos entre setembro 155 

e novembro, iniciando pelo Procedimento nº 029/2017 (Análise da Minuta do Contrato de Programa a 156 
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ser firmado entre o município de Guabiruba e a CASAN), informando que foi realizada uma verificação 157 

in loco dos ativos, e será encaminhado relatório para a CASAN, solicitando uma nova listagem do que 158 

não foi encontrado e também devido aos desvios encontrados. Referente ao Procedimento nº 034/2017 159 

(Análise da revisão da tabela de serviços do SAMAE de Timbó), informou que este encontra-se em fase 160 

de coleta de dados e análise. No que tange o Procedimento nº 036/2017 (Análise do reajuste da tarifa do 161 

SAMAE Blumenau), citou as informações solicitadas, que o parecer econômico e contábil está em fase 162 

de elaboração, e da possibilidade de reajustar ou não o custo da religação de água. Passando ao 163 

Procedimento nº 039/2017 (Análise do pedido de tarifa por disponibilidade operacional – TDO – 164 

CASAN), informou que as três agências que regulam a companhia estão analisando o tema e 165 

posteriormente será realizada uma reunião entre as partes para discussão. Tomando a palavra, o senhor 166 

Daniel Antonio Narzetti explicou a metodologia aplicada neste caso, onde ela já é aplicada, e também 167 

comentou sobre possíveis dificuldades para sua implantação. Tomando a palavra novamente, o senhor 168 

André Domingos Goetzinger abordou o Procedimento nº 041/2017 (Reajuste da taxa de coleta de 169 

resíduos sólidos do SAMAE Gaspar), informou que este está em fase de despacho, e parabenizou o 170 

SAMAE pela considerável diminuição dos custos neste serviço. Já no Procedimento nº 042/2017 171 

(Reajuste da tarifa de coleta de resíduos sólidos da Recicle no município de Guabiruba), informou que 172 

este também está em fase de despacho, e que ocorreu deflação. Quanto ao Procedimento nº 047/2017 173 

(Reajuste da tarifa do SAMAE de Pomerode), informou que este encontra-se sob análise. Por fim, 174 

comentou acerca de sua participação no Congresso da ABES (Associação Brasileira de Engenharia 175 

Sanitária e Ambiental) de 03 a 05 de outubro, onde apresentou seu trabalho “Levantamento de Custos e 176 

Análise de Resultado dos Serviços de Resíduos Recicláveis dos Municípios da Região do Médio Vale do 177 

Itajaí em Santa Catarina”; sobre o curso de Contabilidade Regulatória do Projeto REGULASAN, 178 

realizado em Florianópolis nos dias 08 e 09 de novembro; e ainda sobre os encontros realizados em 179 

conjunto com o Tribunal de Contas da União e o IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 180 

Públicas) nos meses de outubro e novembro, visando a elaboração de procedimentos de auditoria dos 181 

serviços de coleta de resíduos domiciliares. Passando para o próximo item da pauta (6 – Edital nº 182 

001/2017), o senhor Ricardo Alexandre da Silva passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que 183 

informou a todos que estará aberto até o dia 04 de dezembro o Edital para Convocação de Conselheiros 184 

para o Comitê de Regulação da AGIR, sendo três vagas: 01 Conselheiro indicado pela sociedade civil 185 

organizada na área do transporte coletivo de passageiros, e 02 Conselheiros indicados pelos prestadores 186 

de serviços de transporte coletivo de passageiros. Dando sequência aos trabalhos, o Presidente do Comitê 187 

de Regulação da AGIR passou a palavra à senhora Ana Claudia Hafemann para tratar do item 7 188 

(Participação da AGIR no X Congresso Brasileiro de Regulação da ABAR), onde esta comentou acerca 189 

da participação da Agência no X Congresso Brasileiro de Regulação da ABAR, em que a AGIR fez parte 190 

da Comissão Organizadora do evento, teve como Presidente da Comissão de Avaliação de trabalhos 191 

técnicos a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e Institucional da AGIR, e contou 192 

com um estande em parceria com a ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento e com a 193 

ARES-PCJ – Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari 194 

e Jundiaí na 4ª ExpoABAR, que ocorria simultaneamente ao Congresso. Também comentou sobre os 195 

trabalhos técnicos aprovados e apresentados, sendo estes: Análise da Evolução da Disposição em um 196 

Aterro Sanitário Consorciado sob a Ótica Regulatória, cujo autor é o senhor Fernando Tomaselli, e co-197 

autores Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia Hafemann e André Domingos Goetzinger; Programa 198 

Rio Limpo: Análise dos Resultados da Micro Bacia do Bairro Boa Vista em Blumenau/SC, cuja autoria é 199 

do senhor Vitor Zanella Junior, e co-autoria do senhor Caio Barbosa de Carulice; Fortalecimento do 200 

Controle Social e Ouvidoria Ativa: A Atuação do Programa “A Agir Quer Ouvir Você”, cujo autor é o 201 

senhor Vitor Zanella Junior, e co-autoras Ana Claudia Hafemann e Vanessa Fernanda Schmitt; Modelo 202 

Paramétrico para Análise da Taxa de Reajuste Tarifário, cuja autoria é do senhor Daniel Antonio 203 

Narzetti, e co-autoria dos senhores André Domingos Goetzinger e Vanessa Fernanda Schmitt; Análise 204 

Regulatória dos Custos Aplicados aos Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos 205 

na Região do Médio Vale do Itajaí, cujo autor é o senhor André Domingos Goetzinger, e co-autores 206 

Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia Hafemann e Maurélio Soares; Agência Reguladora via 207 

Consórcio Público: Regulação do Transporte Público Intramunicipal, cuja autoria é da senhora Ana 208 
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Claudia Hafemann, e co-autoria das senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e Maria de Fátima Martins; 209 

Regulação, Cidadania e Sociedade: Conselhos Municipais de Saneamento Básico como Instrumentos de 210 

Controle Social, cuja autora é a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, e co-autores Ana Claudia Hafemann 211 

e Vitor Zanella Junior;  Metodologia para Análise da Taxa de Revisão Tarifária: Condições, 212 

Procedimentos e Modelo de Cálculo, cuja autoria é do senhor Daniel Antonio Narzetti, e co-autoria de 213 

Vanessa Fernanda Schmitt e André Domingos Goetzinger. Citou ainda que ela própria, e os senhores 214 

Luciano Gabriel Henning e Vitor Zanella Junior foram mediadores em mesas de apresentação de 215 

trabalhos, e ainda que foram proferidas palestras no evento, sendo estas: “A Lei Federal Nº 11.107 de 06 216 

de Abril de 2005 e as Normas Gerais de Contratação de Consórcios Públicos: Conformação Jurídica e 217 

Atuação Institucional” pelo senhor Luciano Gabriel Henning, e “Agência Reguladora Intermunicipal de 218 

Saneamento Básico – Modelo de Atuação”, pela senhora Vanessa Fernanda Schmitt. Também comentou 219 

brevemente acerca da participação do Ouvidor da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior, no XX Congresso 220 

Brasileiro de Ouvidores/Ombudsman, realizado em Foz do Iguaçu entre os dias 20 e 22 de novembro, 221 

onde houve o lançamento da 1ª Revista Científica da ABO – Associação Brasileira de Ouvidores, que 222 

inclui o artigo “Ouvidorias Públicas Municipais: Instrumento de Participação Popular da Gestão de 223 

Serviços de Saneamento Básico”, cuja autoria é do senhor Vitor Zanella Junior, e co-autoria da senhora 224 

Vanessa Fernanda Schmitt. Passando ao item 9 (Calendário de reuniões 2018), o senhor Ricardo 225 

Alexandre da Silva avisou que todos os Conselheiros receberam uma cópia em suas pastas do Calendário 226 

de Reuniões do Comitê de Regulação da AGIR para o ano de 2018, e que pretende-se manter as reuniões 227 

sempre na última segunda-feira de cada mês; posto em votação, o calendário foi aprovado por 228 

unanimidade. Passando aos Assuntos Gerais (item 10), informou que a próxima reunião fica previamente 229 

agendada para o dia 26 de fevereiro de 2018, e que se houver necessidade de agendamento de reunião 230 

extraordinária antes desta data, esta será convocada conforme os trâmites da AGIR. Por fim, foi dada a 231 

palavra aos demais Conselheiros, porém não houve manifestações. Nada mais havendo a ser tratado, o 232 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, 233 

determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de 234 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 235 

 236 

 237 

 238 

___________________________________                 ___________________________________ 239 

              Ricardo Alexandre da Silva                                               Giovana Peron 240 

      Presidente do Comitê de Regulação         Assessora de Diretoria da AGIR e Secretária “ad hoc” 241 
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