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 1 

ATA Nº 66/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020 DA REUNIÃO 2 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 5 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 6 

BLUMENAU/SC POR VIDEOCONFERÊNCIA. 7 

 8 

 9 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, de acordo com a convocação enviada 10 

por e-mail no dia vinte e oito de maio do correte ano, publicada no Diário Oficial dos Municípios, 11 

Edição nº 3154, página 1472 de vinte e oito de maio do mesmo ano, no site da AGIR, às 14 horas, 12 

ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, depois de verificada a 13 

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

Conselheiros: a Sra. Adriane Grätsch Thiem, o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, o Sr. 15 

Gabriel Cristofolini, o Sr. José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. Luiz Alberto de 16 

Souza, o Sr. Natanael Gutz, o Sr. Richard Buchinski, Sr. Rogério José Olinger, o Sr. Rodrigo 17 

Afonso de Bortoli, o Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais presenças: o Sr. Heinrich Luiz Pasold - 18 

Diretor Geral da AGIR, a Sra. Ana Claudia Hafemann - Diretora Administrativa e Institucional da 19 

AGIR, a Sra. Luiza Sens Weise – Ouvidora da AGIR, o Sr. Marcos Paulo Baucelli - Analista de 20 

Ouvidoria da AGIR, o Sr. Daniel Antonio Narzetti - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização 21 

de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR, o Sr. André Domingos Goetzinger - 22 

Gerente de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR, o Sr. Luciano Gabriel Henning - Assessor 23 

Jurídico da AGIR, a Sra. Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da AGIR, o Sr. Raí Busarello e o 24 

Sr. Jaime Busarello. Antes da apreciação da Ordem do Dia, o novo Presidente do Comitê de 25 

Regulação da AGIR, o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho se apresentou aos presentes, 26 

informando ser sua primeira reunião como Presidente deste Comitê de Regulação e em seguida 27 

deu início aos trabalhos desta reunião, colocando para apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) - 28 

Leitura e Aprovação da Ata nº 065; (2) - Regimento Interno do Comitê de Regulação; (3) - 29 

Voto do relator Procedimento de Ouvidoria nº 062/2017 – Recurso Administrativo referente 30 

ao indeferimento do Processo Administrativo nº 039/1702 do SAMAE de Blumenau, revisão 31 

de valores da competência de agosto/2016; (4) - Voto do relator Procedimento de Ouvidoria 32 

nº 091/2018 – Ocorrências de desabastecimento em Indaial/SC; (5) - Sorteio de relator ao 33 

recurso do usuário K2 COMERCIO LTDA (CDC nº 28644) devido ao indeferimento do 34 

Proc. Adm. 567/1710 do SAMAE de Blumenau/SC - Procedimento de Ouvidoria nº 194/2019; 35 

(6) - Sorteio de relator ao recurso do usuário Osni Lenzi (CDC nº 4318) devido ao 36 

indeferimento do Proc. Adm. 640/1812 do SAMAE de Blumenau/SC – Procedimento de 37 
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Ouvidoria nº 192/2019; (7) - Sorteio de relator ao recurso do usuário Venésio Senem (CDC 38 

n° 1091131) devido ao parcial deferimento do Proc. Adm. 476/1808 do SAMAE de 39 

Blumenau/SC - Procedimento de Ouvidoria nº 197/2019; (8) - Sorteio de relator ao recurso 40 

do usuário João Wilson Santiago (CDC nº 31602), referente ao aumento do consumo medido 41 

devido à alta pressão da rede pública de abastecimento de água do SAMAE de 42 

Blumenau/SC; (9) - Assuntos Gerais; (9.1.) - Normativa da Ouvidoria; (9.2) - Procedimentos 43 

Contábeis Regulatórios do Saneamento Básico. Seguindo a ordem do dia estabelecida no edital 44 

de convocação, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, Sr. Christian Marlon Panini de 45 

Carvalho designou a Sra. Thayana Seibt como secretária para esta reunião e em seguida colocou 46 

o item 1 (Leitura e Aprovação da Ata nº 065) em apreciação, não havendo manifestações, esta 47 

foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião, foi dada a palavra à Diretora 48 

Administrativa e Institucional da AGIR que apresentou o item 2 (Regimento Interno do Comitê 49 

de Regulação) da pauta, onde informou que este documento já foi encaminhado por e-mail aos 50 

Conselheiros e o Sr. Sérgio Pintarelli se manifestou, dando suas considerações, no qual os senhores 51 

Luiz Alberto de Souza, Natanel Gutz e Christian M. P. de Carvalho complementaram, e logo em 52 

seguida, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR colocou este item em votação, que não 53 

houve mais manifestações, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, passou a palavra ao 54 

Sr. Raí Busarello, advogado do Sr. Jaime João Busarello, antes do Sr. Sérgio Pintarelli apresentar 55 

o seu voto referente ao Procedimento de Ouvidoria nº 062/2017 (Recurso Administrativo 56 

referente ao indeferimento do Processo Administrativo nº 039/1702 do SAMAE de 57 

Blumenau, revisão de valores da competência de agosto/2016), item 3 da pauta, que fez sua 58 

sustentação oral, expondo o fato que o usuário possui uma cisterna em sua residência, onde o maior 59 

consumo d’água é utilizado através dela, além do fato de passar ar pela tubulação da residência do 60 

usuário, fazendo com que o hidrômetro girasse, sem que estivessem consumindo água no momento 61 

e nem que houvesse a possibilidade de vazamento interno, pois foi realizada algumas vistorias e 62 

nada foi constatado. Expôs ainda que, apenas no mês de agosto/2016, teve a elevação do valor por 63 

conta do ar pela tubulação e assim solicitou que fosse feito a revisão desta fatura pela média de 64 

consumo. Em seguida, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR agradeceu o Sr. Raí 65 

Busarello e passou a palavra ao Sr. Sérgio Pintarelli que proferiu o seu voto. Foi apresentada toda 66 

a síntese e cronologia dos fatos, a narrativa dos fatos abreviados de acordo com as informações 67 

originárias da reclamação do senhor usuário Jaime João Busarello e registradas pelo SAMAE de 68 

Blumenau. Em seguida, apresentou o mérito da questão e decisão, explicando conforme o que foi 69 

apresentado, que o caso do Requerente não se enquadrou em nenhuma das hipóteses previstas no 70 

Decreto nº 10.809/2015 e diante disso, o Relator indeferiu o pedido de recálculo da competência 71 

agosto/2016, devendo assim, manter a cobrança. Tomando a palavra, o Sr. Christian Marlon Panini 72 
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de Carvalho colocou o voto do relator em votação, perguntando a cada Conselheiro o seu voto. 73 

Em ordem: Sra. Adriane Grätsch Thiem; Sr. José Vilson Brassiani; Sr. Natanael Gutz; Sr. Rogério 74 

José Olinger; Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli; Sr. Gabriel Cristofolini; Sr. Luiz Alberto de Souza e 75 

o Sr. Richard Buchinski, todos votaram a favor do relator, sendo assim, por unanimidade, foi 76 

proferido o indeferimento do recurso apresentado para o recálculo da competência agosto/2016. 77 

Dando seguimento à pauta, a Sra. Thayana Seibt apregoou que o Sr. Christian Marlon Panini de 78 

Carvalho apresentasse o item 4 (Voto do relator Procedimento de Ouvidoria nº 091/2018 – 79 

Ocorrências de desabastecimento em Indaial/SC), justificando que o sorteio deste recurso foi 80 

realizado na reunião anterior à votação da nova presidência deste Comitê de Regulação e diante 81 

disso passou a palavra ao Sr. Christian que proferiu o seu voto. Apresentou toda a síntese e 82 

cronologia dos fatos de acordo com as informações originárias das reclamações, que se trata de 83 

irresignação contra a lavratura do Auto de Infração nº 003/19, emitido pela AGIR em desfavor da 84 

Recorrente, em virtude das ocorrências de constantes “desabastecimentos” de água tratada na 85 

cidade de Indaial/SC nos anos de 2017 e 2018, cuja concessão para gestão e operação do serviço 86 

é detida exclusivamente pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. Em 87 

seguida, apresentou o mérito da questão e a decisão, explicando conforme o que foi apresentado, 88 

rejeitou o recurso da CASAN, onde manteve o Auto de Infração nº 003/19 e ratificou a decisão do 89 

Diretor Geral da AGIR, nos termos do artigo 13 da Resolução Normativa nº 002/2013 desta 90 

Agência Reguladora. Sem manifestações dos demais Conselheiros, foi colocado o voto do relator 91 

em votação, questionando na ordem: Sra. Adriane Grätsch Thiem; Sr. Natanael Gutz; Sr. Rodrigo 92 

Afonso de Bortoli; Sr. Gabriel Cristofolini;, Sr. Rogério José Olinger; Sr. Sérgio Pintarelli; Sr. 93 

José Carlos Spengler; Sr. Luiz Alberto de Souza; Sr. Richard Buchinski; Sr. José Vilson Brassiani, 94 

onde todos votaram a favor do relator, sendo assim, por unanimidade, foi indeferido o recurso da 95 

CASAN para anular o Auto de Infração nº 003/19. Dando sequência à pauta, foi realizado o sorteio 96 

dos itens 5 a 8, onde o Sr. José Carlos Spengler foi sorteado para o item 5 (Sorteio de relator ao 97 

recurso do usuário K2 COMERCIO LTDA (CDC nº 28644) devido ao indeferimento do 98 

Proc. Adm. 567/1710 do SAMAE de Blumenau/SC - Procedimento de Ouvidoria nº 99 

194/2019), o Sr. Natanael Gutz para o item 6 (Sorteio de relator ao recurso do usuário Osni 100 

Lenzi (CDC nº 4318) devido ao indeferimento do Proc. Adm. 640/1812 do SAMAE de 101 

Blumenau/SC – Procedimento de Ouvidoria nº 192/2019), o Sr. José Vilson Brassiani para o 102 

item 7 (Sorteio de relator ao recurso do usuário Venésio Senem (CDC n° 1091131) devido ao 103 

parcial deferimento do Proc. Adm. 476/1808 do SAMAE de Blumenau/SC - Procedimento 104 

de Ouvidoria nº 197/2019) e a Sra. Adriane Grätsch Thiem para o item 8 (Sorteio de relator ao 105 

recurso do usuário João Wilson Santiago (CDC nº 31602), referente ao aumento do consumo 106 

medido devido à alta pressão da rede pública de abastecimento de água do SAMAE de 107 
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Blumenau/SC – Procedimento de Ouvidoria nº 148/2019). Em seguida, o item 9.1 (Normativa 108 

da Ouvidoria) foi informado que a minuta da Normativa está sendo finalizada e será encaminhada 109 

aos Conselheiros para discussão na próxima reunião. Passada a palavra ao Sr. Daniel Antonio 110 

Narzetti, que apresentou o item 9.2 (Procedimentos Contábeis Regulatórios do Saneamento 111 

Básico), expôs que a AGIR, em conjunto com a Agência Reguladora do Município de Manaus – 112 

AGEMAN; a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – 113 

AGESAN-RS; a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, 114 

Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ; a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS e 115 

a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB-MG, 116 

desenvolveram um procedimento de contábeis regulatórios do saneamento básico, no qual foi 117 

enviado a minuta por e-mail aos Conselheiros, constando quase toda estrutura necessária teórica e 118 

técnica para que haja um equilíbrio do tratamento contábil das empresas. Informou ainda que a 119 

AGIR trabalha com uma série de pressupostos referente ao saneamento básico, com base na Lei 120 

nº 11.445/2007, e uma das atividades é a questão da contabilidade regulatória que define os planos 121 

de investimento. Exibiu em tela o sumário da minuta onde apresentou os tópicos principais: análise 122 

do impacto regulatório; visão geral; objetivos do estudo; procedimentos contábeis regulatórios; 123 

conceitos do procedimento contábil regulatório; legislação contábil aplicável aos prestadores de 124 

serviço; considerações do plano de contas; demonstrações contábeis; apuração de custos e os 125 

indicadores, onde informou que este documento irá para Consulta Pública com as demais Agências 126 

citadas, caso este Comitê de Regulação achar necessário e aprovar, para padronizar a regulação. 127 

Tomando a palavra, o Presidente do Comitê de Regulação colocou este item em votação, 128 

autorizando para Consulta Pública, sendo aprovado por unanimidade. Finalizando a reunião, o Sr. 129 

Christian Marlon Panini de Carvalho lembrou os Conselheiros Gabriel Cristofolini e Luiz Alberto 130 

de Souza, que ambos apresentarão seus votos na próxima reunião. Nada mais havendo a ser 131 

tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta 132 

reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente 133 

ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 134 

 135 

 136 

 137 

 138 

 _______________________________                           _________________________________                                       139 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 140 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 141 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 142 


