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PARECER TECNICO N°. 128/2018 

 

Blumenau (SC), em 03 de julho de 2018. 

 

OBJETO: Implantação Rede de Esgoto através da Faixa Sanitária da Rua Teobaldino 

Pereira e R. Antonina, Blumenau.  

SOLICITANTE: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR. 

INTERESSADOS: Concessionária BRK Ambiental Blumenau S.A, Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Blumenau - SAMAE e Municipalidade de Blumenau. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O presente parecer apresenta a vistoria técnica das obras de realizadas na implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário, referente a instituição da Faixa Sanitária da Rua Teobaldino Pereira 

com R. Antonina, no bairro Itoupava Norte em Blumenau.  

 

O objetivo deste relatório é validar as informações apresentadas através do ofício ENG 255/2017 

– SAMAE, enviado pela Concessionária e protocolado por esta Agência em de 31 de janeiro de 

2018. Solicitando o encerramento das tratativas realizadas pelo Poder Concedente e 

Concessionária, no que tange o Processo Administrativo nº 423/1708, cujo escopo é a liberação 

da Faixa Sanitária da Rua Teobaldino Pereira com R. Antonina, no bairro Itoupava Norte. Em 

complemento promover o acompanhamento das obras realizadas pela Concessionária. 

 

O Setor Técnico é órgão da estrutura da AGIR, com natureza técnica de normatização e 

fiscalização, apresenta-se como auxiliador no processo de fiscalização da execução do sistema 

de esgotamento sanitário de Blumenau. Em nenhum momento querendo apresentar-se com 

caráter impeditivo e conflitante ao que vem sendo realizado pelas partes, é dever zelar pela 

segurança e correta aplicação das normas técnicas construtivas vigentes. 

 

Compete ao setor técnico coordenar, supervisionar e controlar a fiscalização da execução, 

evolução e qualidade dos serviços prestados pelas prestadoras de serviços regulados, analisar e 
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emitir parecer sobre todos os projetos e investimentos submetidos à apreciação da AGIR para 

ampliação da oferta de serviços ou modernização das instalações das prestadoras reguladas, 

induzir, acompanhar e monitorar os investimentos para a ampliação e modernização dos serviços 

prestados. 

 

  FISCALIZAÇÃO  

 

A metodologia para desenvolvimento das ações compreendeu os procedimentos de vistoria 

técnica a campo dos serviços realizados, conforme o encerramento das obras em 10 de novembro 

de 2017 da instituída Faixa Sanitária da Rua Teobaldino Pereira com R. Antonina e o envio do 

ofício ENG 255/2017 – SAMAE protocolado por esta Agência em 31 de janeiro de 2018. 

 

A ação tem como intuito finalizar os processos decorrentes da alteração da concepção da rede 

coletora na Rua Teobaldino Pereira, em trecho não contemplado pelo Projeto Básico da Proposta 

Técnica. Dessa forma foram realizadas as tratativas necessárias para que se estabelecesse, em 

acordo com os usuários afetados, uma Faixa Sanitária que interligasse a Rua Teobaldino Pereira 

e a Rua Antonina sobre o mesmo traçado da rede pluvial existente.  

 

Com a finalização das tratativas para a implantação e execução do coletor em questão, a 

Concessionária iniciou os trabalhos em 31 de outubro de 2017 e encerrou estes em 10 de 

novembro de 2017.  

 

Isto posto, após o recebimento do ofício ENG 255/2018 – SAMAE comunicando o encerramento 

das obras na Faixa Sanitária da Rua Teobaldino Pereira com Rua Antonina, a AGIR solicitou a 

realização de uma vistoria em campo. Realizada no dia 23 de abril de 2018, contemplando a Rua 

Teobaldino Pereira para verificação dos imóveis nº 109 e 139. Estiveram presentes durante todo 

o processo, o Diretor Técnico da AGIR, Sr. Ricardo Hübner, e a Estagiária do Setor Técnico, a 

Sra. Carolina Hamann, acompanhados do Engenheiro de Projetos da BRK Ambiental, o Sr 

Marcos C. Spiess, e do Coordenador de Obras da BRK Ambiental, o Sr. Rafael Moschen.  

 

Para auxiliar a análise das informações são apresentadas abaixo fotos da vistoria em campo 

realizada no dia 23 de abril de 2018.  
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Figura 1 – Localização da divisa entre os imóveis 

nº 109 e 139 da Rua Teobaldino Pereira 

Junto do senhor Ricardo Hübner, os senhores Marcos 

C Spiess e Rafael Mochen indicam a localização do 

início do traçado da Faixa Sanitária. 

 

 

Figura 2 Localização do Tubo de Queda da Rede 

Coletora Implantada na Rua Teobaldino Pereira 

com Rua Antonina 

A seta em vermelho indica a localização do tubo de 

queda com mocheta protetora na divisa do lote nº 109 

da Rua Teobaldino Pereira e lote 370 da Rua 

Antonina. 

 

 

Figura 3 Rua Teobaldino Pereira início da Faixa 

Sanitária 

Foto do alinhamento da rede coletora da rua 

Teobaldino Pereira com a Faixa Sanitária iniciada 

junto do Poço de Visita. 

 

Figura 4 Rua Teobaldino Pereira 

Localização dos lotes nº 202 a nº172, da esquerda 

para direita sendo o nº 172 o último lote afetado pela 

faixa sanitária localizado na esquina com a Rua 

Farmacêutico Adolfo Oliani Júnior. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vistoria em campo realizada no dia 23 de abril de 2018 por esta Agência Reguladora, verificou-

se a conclusão das obras realizadas na Faixa Sanitária da Rua Teobaldino Pereira com Rua 

Antonina pela Concessionária BRK Ambiental. Constatou-se a presença de irregularidades no 

pavimento na área de abrangência da rede coletora implantada (Figura 4). Em questionamento 

aos moradores, estes também apontaram o recalque do pavimento como um problema causado 

pela implantação da rede. Em resposta, a concessionária fez seus próprios registros fotográficos 

e indicou que a reclamação seria repassada aos responsáveis, sendo solucionada o mais breve 

possível. 

 

Por fim, a concessionária ressaltou que, a Faixa Sanitária da Rua Teobaldino Pereira para Rua 

Antonina encontra-se em operação pela concessionária. Isto posto, encerra-se a fase de 

implantação do Sistema de Rede Coletora de Esgoto da Rua Teobaldino Pereira com Rua 

Antonina. Sendo as demais etapas de responsabilidade do SAMAE Blumenau. 

 

Na data de 18 de junho, foi feita solicitação ao SAMAE referente às etapas necessárias para 

conclusão do processo. Em resposta o Engenheiro Civil Achilles Braun informou via e-mail no 

dia 20 de junho que “O Processo Administrativo nº 423/1708 – Faixa Sanitária à R. Teobaldino 

Pereira com R. Antonina, já possui os decretos, faltando a averbação das servidões 

administrativas. ”.  Portanto o mesmo será acompanhado pela agência. Dessa forma, ficam as 

seguintes solicitações: 

a) À Concessionária a apresentação de Ordem de Serviço e/ou 

registro fotográfico das obras de correção do pavimento em frente ao lote 

nº109 e 139. 

b) Ao Poder Concedente a comprovação da finalização do processo 

de averbação dos imóveis afetos. 

 

Encaminha-se o presente relatório ao Diretor Geral para as providências. 
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Atenciosamente, 

 

 

_______________________________ 

RICARDO HÜBNER 

Diretor Técnico 

CREA/SC nº. 045163-4 

 

 

_______________________________ 

CAROLINA HAMANN 

Estagiária do Setor Técnico – AGIR 


