
Em 2020, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus e seguindo
os protocolos de segurança, os técnicos da Agesan-RS atuaram por
34 dias em fiscalizações presenciais programadas, além das
realizadas sob demanda. Esse foi o número previsto para este ano e
cumprido pela equipe. Um diferencial no trabalho desenvolvido pela
Agência, a fiscalização nos diferentes espaços que integram os
sistemas das Estações de Tratamento de Água e de Tratamento de
Esgoto tem como foco as análises para o diagnóstico da situação e
busca de melhorias na manutenção e operação nos 17 municípios
consorciados. 

A Agência também executa a fiscalização indireta, avaliando
indicadores, contratos e superação das metas previstas nos Planos
Municipais de Saneamento Básico. Estações elevatórias, atendimento
comercial ao público, reservatórios e pressões nas redes de água dos
municípios são alguns dos itens examinados. As atividades acontecem
com o acompanhamento de técnicos das prefeituras e de profissionais
das companhias (Comusa e Corsan).

Agesan-RS realiza 34  
dias de fiscalizações
presenciais em 2020
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O serviço foi mantido durante a pandemia da Covid-19.  
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O saneamento, apesar de ser mal planejado, é um
dos pilares de um desenvolvimento social e
ambiental equilibrado e, portanto, deveria ter mais
destaque no cenário brasileiro.

Esse planejamento inadequado afeta diariamente
grande parte da população, que não tem serviços
eficazes. A regulação surge para impedir que se
prejudique o usuário, cobrando um serviço
adequado.

Em um período atípico como o de 2020, em que
convivemos com a pandemia da Covid-19, o
saneamento voltou às manchetes como a solução
para impedir o alastramento da doença. Mas, o
que de fato foi feito neste ano, para minimizar a
gravidade?

As reguladoras tiveram, ainda, que enfrentar a
alteração da Lei do Saneamento e padrões que já
estavam consolidados (mesmo que ineficientes).
Portanto, 2020 pode ser considerado um marco no
saneamento brasileiro.

Os trabalhos dos reguladores não pararam, as
boas práticas regulatórias continuaram, as
fiscalizações precisavam ser mantidas. Novos
costumes foram criados e metodologias
reinventadas, além da adaptação à nova
normalidade.

Temos a vantagem de a Agesan-RS contar com
uma equipe altamente eficaz, equidistante, com
capacidade de retorno, mesmo com sua pouca
existência no mercado da regulação de
saneamento. A possibilidade de um time que
quebra padrões e mitos estabelecidos
secularmente, propicia uma avaliação justa em
todas as esferas.

Avaliações baseadas na tecnicidade, sem
obscuridades, sem medo de errar nas próprias
avaliações e com uma efetiva participação da
sociedade, é isso que a Agesan-RS se propôs a
fazer.

Hoje, podemos ter orgulho de o Estado possuir um
consórcio intermunicipal que busca a qualidade do
saneamento. E, o objetivo é sempre ser justo em
todas as decisões, com padrões claros, e é isso
que essa diretoria vem buscar: a justiça social.

Demétrius Jung Gonzalez, arquiteto e urbanista,
especialista em Direito Urbano e Ambiental, mestre em
Arquitetura e Urbanismo e doutorando em Planejamento
Urbano e Regional
Diretor geral 

Tiago Luis Gomes, engenheiro civil, mestre e doutor em
Recursos Hídricos e Saneamento
Diretor de Regulação 

Priscila Cerentini Ely, administradora
Diretora administrativa

Daniela Tomaz, advogada
Ouvidora 

Daniela Pinho Rocke, bacharel em Ciências Biológicas
Assessora ambiental 

Juliana Pelisoli Holz, engenheira química, mestre e doutora
em Engenharia e Tecnologia de Materiais
Coordenadora de Normatização 

Daniel Luz dos Santos, tecnólogo em Polímeros e
especialista em docência do Ensino Técnico
Assessor de Fiscalização 

Vagner Mâncio, engenheiro de Controle e Automação e
mestre em Engenharia da Produção e Sistemas
Agente de Fiscalização 

Mayara Oliveira dos Santos, engenheira ambiental, mestre e
doutora em Engenharia Ambiental
Agente de Fiscalização 

Virgínia Fehlberg Cardozo, bacharel em Direito e mestre em
Ciências Jurídico Políticas
Agente administrativa 

Paulo Ricardo Bastos de Menezes, graduado em Ciências
Contábeis, mestre em Ciências Contábeis, com MBA em
Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria
Contador 

Vanir de Mattos, advogado
Assessor jurídico das esferas cíveis e administrativas  

Marlon do Nascimento Barbosa, advogado, especialista em
Direito Tributário e em Gestão Pública
Consultor jurídico da área de Regulação de Serviços

Expediente
Coordenação: Ampliare Comunicação 
Reportagem: Cristina Cinara (MTE/SC 01923) e Neusa Santos (MTE/RS
8544)
www.agesan-rs.com.br
Instagram: agesan.rs
Facebook: agesanrs
LinkedIn: Agesan-RS

Quem faz a Editorial

Demétrius Jung Gonzalez 
Diretor geral da Agesan-RS

Corinha Beatris Ornes Molling, presidente da Agesan-RS e
prefeita de Sapiranga



Monitoramento de pressões integra
trabalho pioneiro na busca pela eficiência

Janeiro
5 – Riozinho e Rolante
7 – Canela
12 – Três Coroas e Igrejinha
14 – Parobé e Nova Hartz
19 – Novo Hamburgo
21 – Esteio e Sapucaia do Sul
26 – Canoas
28 – Portão e Estância Velha

Fevereiro
4 – Campo Bom e Sapiranga
9 – Capela de Santana e Nova
Santa Rita 

Março
3 – Parobé
17 – Campo Bom Abril
7 – Rolante
22 – Sapiranga 

Maio
5 – Igrejinha
19 – Esteio 

Junho
16 – Capela de Santana
30 – Canoas 

Julho
1º – Canoas
14 – Nova Hartz 

Agosto
4 – Riozinho
18 – Sapucaia do Sul 

Setembro
1º – Portão
15 – Estância Velha Outubro
6 e 7 – Canela
20 e 21 – Novo Hamburgo 

Novembro
3 – Nova Santa Rita
17 – Três Coroas

A Agesan-RS, responsável por regular e fiscalizar os serviços de
saneamento, iniciou, neste ano, a aferição de pressão junto às redes
de abastecimento de água nas 17 cidades reguladas. O
acompanhamento e análise estatística verificam o comportamento
das pressões, conforme a ABNT NBR12218, bem como observam as
oscilações que acarretam em perdas de água. 

O objetivo é desenvolver uma atividade regulatória, buscando
ferramentas para o desenvolvimento de um trabalho técnico
pioneiro, que subsidiará diversas análises por parte da equipe, assim
como a definição das melhores práticas a serem adotadas,
corroborando com os estudos para implantação da metodologia
Acertar, que visa qualificar e aprimorar a gestão das informações
junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.  

Agenda de
fiscalizações
presenciais

2021 
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Fiscalizar  

Assessora ambiental Daniela Pinho Rocke e Vagner
Gerhardt Mâncio, agente de fiscalização

Localização dos pontos amostrados em um dos municípios
regulados (Sapucaia do Sul).

Com o ingresso no ProEESA, buscamos qualificar ainda mais o
trabalho realizado, incentivando medidas de eficiência energética
que otimizem o consumo e reduzam perdas, com inerentes
melhorias na conservação das redes de distribuição, de instalações
de bombeamento e elaboração de novas medidas de regulação.

Etapas de fiscalizações realizadas em Canela e Igrejinha. 
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A atuação consistente das
entidades reguladoras nos
serviços de saneamento
Sem dúvida, os serviços públicos de
saneamento são imprescindíveis para a saúde
pública e para a sustentabilidade ambiental. 

A Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020,
trouxe estímulos ao ingresso do capital privado
na prestação e procurou racionalizar a regulação
desses serviços.

E é justamente este um dos pontos de destaque,
talvez o maior: o fortalecimento da regulação
para que os compromissos assumidos em
relação ao saneamento sejam devidamente
honrados.

Em verdade, a garantia do “cumprimento das
condições e metas estabelecidas”, como um dos
objetivos da regulação, foi reforçada, agora em
2020, pelo novo desenho regulatório nacional
que se deseja com a atuação central da Agência
Nacional de Águas e Saneamento Básico.

Diante disso, o que se espera das entidades
reguladoras frente aos desafios da
universalização do saneamento no Brasil é que
atuem de forma técnica, imparcial e
independente, seja qual for o titular ou o
prestador, na defesa única e exclusiva do
interesse público consistente na prestação de
serviços públicos de saneamento de qualidade.

Neste ponto, caberá às entidades reguladoras o
protagonismo quanto a uma atuação consistente
de cobrança e fiscalização em relação aos
compromissos assumidos por parte dos atores
envolvidos no planejamento e prestação dos
serviços de saneamento para a defesa perene
do interesse público consistente na
universalização e prestação adequada dos
serviços de saneamento.

É este o grande desafio!

Marlon do Nascimento Barbosa, consultor jurídico
da área de Regulação de Serviços

Dados compilados pela agente de Fiscalização da Agesan-RS Mayara Oliveira
dos Santos e pelo assessor de Fiscalizacão Daniel Luz dos Santos

Monitorar  
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Convênio entre agências aborda
contabilidade regulatória 
Desde 2019, a Agesan-RS; a Agência
Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do
Itajaí (Agir); a Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento (Aris), de Santa Catarina; a
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
(Ares-PCJ); a Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb) e a
Agência Reguladora dos Serviços Públicos
Delegados do Município de Manaus (Ageman)
integram um convênio que tem como foco a troca
de experiências sobre o segmento, especialmente,
a contabilidade regulatória.

Ao longo deste ano, o grupo promoveu ações e
encontros para aprimorar as práticas das
instituições.   Uma   das iniciativas  foi  a  consulta
pública  nº 06/2020 para “Procedimentos
contábeis   regulatórios   do   saneamento  básico

Em 2020, representantes da Agesan-RS participaram de eventos em diferentes Estados. 
Confira alguns registros: 
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Pelo Brasil

Reunião que ocorreu no dia 13 de fevereiro, na sede da
Agesan-RS.

Aprimorar  

para agências reguladoras intermunicipais e
municipais”, com o objetivo de consolidar os
processos.

Florianópolis (SC), em agosto. Americana (SP), em outubro. 

Manaus (AM), em novembro. Goiânia (GO), em novembro. Belo Horizonte (MG), em
novembro. 
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Brasília (DF), em março. 



Agesan-RS é única agência gaúcha a
integrar a Rede de Aprendizagem ProEESA
Em 23 de junho, a equipe da Agesan-RS participou
do primeiro de 16 encontros on-line da Rede de
Aprendizagem ProEESA_REG. A agência é a única
instituição gaúcha selecionada para compor o
projeto pela Secretaria Nacional de Saneamento
do Ministério de Desenvolvimento Regional
(SNS/MDR) e a Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

As capacitações acontecem a cada três semanas,
por 12 meses, visando à melhoria da eficiência
operacional e energética dos prestadores de
serviço. Por meio da interação dos participantes, a
iniciativa possibilita que as agências analisem e
discutam práticas regulatórias. O grupo também
contará com a assistência de especialistas
externos. “A expectativa é de que possamos
qualificar ainda mais a nossa equipe e que a
oportunidade nos permita uma ampla troca de
experiências, na busca de, cada vez mais,
contribuir na melhoria da qualidade dos serviços e
no alcance  da universalização do atendimento”, 

destaca o diretor de Regulação, Tiago Luis Gomes.
A Agesan-RS foi uma das 11 agências do país
selecionadas para integrar a rede. O projeto, que
tem o apoio da Associação Brasileira de Agências
de Regulação (ABAR), também busca colaborar
com a execução de auditorias (nos processos de
gestão de informação relacionadas com água e
energia) e na elaboração de estudos prévios de
instrumentos regulatórios.
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Agência integra Câmara Técnica de
Saneamento da ABAR  

Reunião promovida no dia 23 de outubro. O grupo é
composto por  servidores das agências reguladoras
associadas.

Encontros aconteceram de forma virtual.

A Agesan-RS participa da Câmara Técnica de
Saneamento da Associação Brasileira de Agências
de Regulação (ABAR). 

Além do diretor geral da Agesan-RS, Demétrius
Gonzalez, a assessora ambiental Daniela Rocke e a
coordenadora de Normatização e Fiscalização,
Juliana Holz, integram os grupos que abordam
indicadores de desempenho, qualidade da
prestação do serviço, tarifas e planos municipais
de saneamento básico. 

As Câmaras Técnicas são grupos de discussão que
debatem procedimentos e metodologias
relacionados à regulação, congregando diversas
agências reguladoras associadas à ABAR. 

Qualificar  


