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 1 

ATA Nº 74/2021, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 DA REUNIÃO 2 

ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 5 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 6 

BLUMENAU/SC POR VIDEOCONFERÊNCIA. 7 

 8 

 9 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, de acordo com a 10 

convocação enviada por e-mail no dia onze de fevereiro do corrente ano, publicada no Diário 11 

Oficial dos Municípios – DOM, Edição nº 3408, página 1794 de onze de fevereiro do mesmo ano, 12 

no site da AGIR, às 14 horas, ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, 13 

depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A reunião contou com a 14 

presença dos seguintes Conselheiros: a Sra. Adriane Grätsch Thiem, o Sr. Christian Marlon Panini 15 

de Carvalho, o Sr. Ciro Adriano da Silva, o Sr. Edson Strithorst, o Sr. Gabriel Cristofolini, o Sr. 16 

José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. Luiz Alberto de Souza, o Sr. Richard 17 

Buchinski, Sr. Rogério José Olinger, o Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, o Sr. Sérgio Pintarelli, o 18 

Sr. Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, a Sra. Ana Claudia Hafemann - Diretora 19 

Administrativa e Institucional, a Sra. Maria de Fátima Martins - Assessora Jurídica da AGIR, o Sr. 20 

Ricardo Hübner - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR, 21 

Sra. Luiza Sens Weise - Ouvidora da AGIR, a Sra. Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da 22 

AGIR, a Sra. Luize Buerger - Diretora Jurídica do SAMAE Blumenau e a Sra. Nicole Lana 23 

Machado - Coordenadora do Setor Comercial do SAMAE/Blumenau. Os trabalhos desta reunião 24 

ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados pelo Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, 25 

Presidente deste Comitê, designando a Sra. Thayana Seibt como secretária para esta reunião e logo 26 

colocou para apreciação a Ordem do Dia: (1) - Aprovação da ata anterior na próxima reunião, 27 

junto com a de hoje (73 e 74); (2) - Apresentação do novo Conselheiro Edson Strithorst; (3) - 28 

Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 083/2018 - Recurso Administrativo à AGIR 29 

referente ao indeferimento do pleito de revisão de valores nos autos do Processo 30 

Administrativo nº 453-1709 do SAMAE Blumenau/SC; (4) - Voto do relator ao Procedimento 31 

Punitivo nº 012/2019 - Fiscalização eventual efetuada para acompanhamento das obras do 32 

sistema de esgotamento sanitário em andamento, sob a responsabilidade BRK Ambiental 33 

Blumenau, nos trechos que contemplam a Rua General Osório e Rua Henrique Bauler, 34 

bairro Velha, Blumenau/SC; (5) - Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 214/2020 35 
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- Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 155/1804 36 

do SAMAE de Blumenau; (6) - Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 087/2018 - 37 

Recurso Administrativo à AGIR referente à aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de 38 

Irregularidade nos autos do Processo Administrativo nº 361/1707 do SAMAE Blumenau/SC; 39 

(7) - Assuntos gerais; (7.1) - Aprovação dos nomes dos candidatos aos cargos da AGIR; (7.2) 40 

- Fim do mandato da conselheira Adriane G. Thiem. Seguindo a ordem do dia estabelecida na 41 

convocação, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR informou que as Atas das reuniões 42 

73ª e 74ª serão colocadas em apreciação e aprovação na próxima reunião e em seguida passou para 43 

o item 2 da pauta, dando as boas-vindas ao Conselheiro Edson Strithorst, que substituirá a 44 

Conselheira Adriane Grätsch Thiem, e aquele se apresentou aos demais. Dando seguimento à 45 

pauta, foi dada a palavra ao Conselheiro José Carlos Spengler que apresentou o item 3 (Voto do 46 

relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 083/2018 - Recurso Administrativo à AGIR 47 

referente ao indeferimento do pleito de revisão de valores nos autos do Processo 48 

Administrativo nº 453-1709 do SAMAE Blumenau/SC), explanando brevemente os 49 

acontecidos de acordo com as informações originárias da reclamação, onde o Requerente pleiteou 50 

pelo cancelamento da multa ou que a mesma fosse transferida para a locatária, sendo que não 51 

houve alteração de titularidade, ficando comprovado que a titularidade à época da emissão do TOI, 52 

e até a presente data, permanece em nome do proprietário. Destacou ainda que o art. 78 do Decreto 53 

nº 10.809/2015, mantém o proprietário como corresponsável pelo pagamento de qualquer debito 54 

do usuário. Após a apresentação dos fatos, proferiu o seu voto, acordando com a Decisão do 55 

Diretor Geral da AGIR, indeferindo o pleito, em virtude de não haver embasamento legal para 56 

ambas as solicitações. Não havendo manifestações, o Presidente deste Comitê de Regulação 57 

colocou a decisão do Relator em votação, perguntando a cada Conselheiro o seu voto, e por 58 

unanimidade foi acolhido o parecer. Seguindo à reunião, o item 4 (Voto do relator ao 59 

Procedimento Punitivo nº 012/2019 - Fiscalização eventual efetuada para acompanhamento 60 

das obras do sistema de esgotamento sanitário em andamento, sob a responsabilidade BRK 61 

Ambiental Blumenau, nos trechos que contemplam a Rua General Osório e Rua Henrique 62 

Bauler, bairro Velha, Blumenau/SC) foi apresentado pelo Conselheiro Rodrigo Bortoli, que 63 

expôs toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com as informações originárias, destacando 64 

o Auto de Infração nº 006/2019 com base nas não conformidades relatadas no Parecer Técnico nº 65 

138/2019. Depois de toda apresentação do relatório o Conselheiro proferiu o seu voto, acatando a 66 

Decisão nº 167/2019 da Diretoria Geral da AGIR, mantendo a penalidade de advertência aplicada 67 
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a Concessionária BRK Ambiental. Retomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação 68 

abriu a palavra aos Conselheiros, e o Sr. Sérgio Pintarelli questionou que a fiscalização da Agência 69 

é rotineira ou se ocorreu somente nesse caso, e diante disso, o Diretor Geral da AGIR informou 70 

que a Agência trabalha com as fiscalizações regulatórias programadas e com as fiscalizações 71 

eventuais, podendo aparecer por denúncias ou por ações das fiscalizações. Essas fiscalizações 72 

ocorrem diversas vezes durante o ano, e dentro desse trabalho tem a fiscalização pré-fixada, que é 73 

feito a comunicação à empresa antecipadamente. Em seguida, o Sr. Rogério José Olinger 74 

comentou que quem faz a contratação da obra deveria fiscalizar também, e diante disso também 75 

deveria ser advertido. Tomando a palavra, o Sr. Edson Strithorst questionou se a AGIR pode 76 

embargar uma obra devido a falta de segurança do trabalho, constatando perigo grave e eminente 77 

ao trabalhador, e o Diretor Geral informou que pode embargar, porém seria outro Procedimento, 78 

e diante disso, o Presidente deste Comitê de Regulação finalizou a explicação informando que a 79 

AGIR comunicaria a autoridade pública competente para que tome as providências, pois o poder 80 

de polícia da AGIR existe, mas fica contido no aspecto regulatório dentro das designações que a 81 

lei entrega para a Agência. Sem mais considerações feitas, foi colhido os votos dos Conselheiros, 82 

e por unanimidade foi acolhido o parecer. Dando continuidade à pauta, o item 5 (Sorteio de 83 

relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 214/2020 - Recurso Administrativo interposto da 84 

decisão do Procedimento Administrativo nº 155/1804 do SAMAE de Blumenau) foi sorteado 85 

para o Sr. José Vilson Brassiani e o item 6 (Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 86 

087/2018 - Recurso Administrativo à AGIR referente à aplicação de TOI – Termo de 87 

Ocorrência de Irregularidade nos autos do Processo Administrativo nº 361/1707 do SAMAE 88 

Blumenau/SC) foi sorteado para o Sr. Rogério José Olinger. Em seguida, no item 7 (Assuntos 89 

Gerais) - 7.1 (Aprovação dos nomes dos candidatos aos cargos da AGIR) o Presidente 90 

informou que os currículos dos candidatos para a vaga de Gerente de Controle, Regulação e 91 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos foram enviados por e-mail e logo 92 

passou a palavra ao Sr. Heinrich Luiz Pasold que explicou a forma de seleção dos candidatos e 93 

comunicou que de seis currículos recebidos, dois foram selecionados pela Assembleia Geral. 94 

Lucilene Bezerra da Silva e Demétrius Gonçalves foram os candidatos selecionados. O Diretor 95 

Geral da AGIR explicou que o Comitê de Regulação da AGIR faz a avaliação de referendar ou 96 

não os nomes que são apresentados, e quando não há concordância por parte do Conselho, é preciso 97 

justificar o não aceite do nome e diante disso volta para a Assembleia Geral para discussão de 98 

outros nomes eventuais. Retomando a palavra, o Presidente do Comitê de Regulação colocou os 99 
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nomes em aprovação, mesmo que seja a Assembleia Geral que escolhe o candidato para o cargo, 100 

e por unanimidade, os nomes selecionados foram referendados. Seguindo à pauta, no item 7.2 101 

(Fim do mandato da conselheira Adriane G. Thiem) o Presidente agradeceu imensamente a 102 

contribuição da Conselheira Adriane neste Comitê, e esta tomou a palavra agradecendo a todos os 103 

Conselheiros pelas colaborações e aos servidores da AGIR pela cooperação. Devido a Conselheira 104 

ter sido sorteada para apresentar seu voto ao Procedimento de Ouvidoria nº 226/2020 na reunião 105 

do mês de maio, os Conselheiros sortearam novamente o Procedimento, e o Sr. Gabriel Cristofolini 106 

foi sorteado. Antes de finalizar a reunião, o Presidente do Comitê de Regulação comunicou aos 107 

demais para que os próximos votos apresentados sejam mencionados somente as iniciais dos 108 

nomes dos usuários (recorrentes ou recorridos) devido a lei geral de proteção de dados. Nada mais 109 

havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os 110 

trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, 111 

lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada 112 

nos termos estatutários. 113 
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________________________________                           _________________________________                                       118 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 119 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 120 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 121 


