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 1 

ATA Nº 75/2021, DE 29 DE MARÇO 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 nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, de acordo com a 10 

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

Oficial dos Municípios – DOM, Edição nº 3437, página 1851 de doze de março do mesmo ano, no 12 

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: o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, o Sr. Ciro 15 

Adriano da Silva, o Sr. Edson Strithorst, o Sr. Gabriel Cristofolini, o Sr. José Carlos Spengler, o 16 

Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. Luiz Alberto de Souza, o Sr. Natanael Gutz, o Sr. Richard 17 

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

de demais presenças: a Sra. Maria de Fátima Martins - Assessora Jurídica da AGIR, a Sra. Luiza 19 

Sens Weise - Ouvidora da AGIR, o Sr. Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, a Sra. 20 

Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da AGIR, e a Sra. Letícia Dazarrão – Estagiária da 21 

Ouvidoria. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados pelo Sr. 22 

Christian Marlon Panini de Carvalho, Presidente deste Comitê, designando a Sra. Thayana Seibt 23 

como secretária para esta reunião e logo colocou para apreciação a Ordem do Dia: (1) - Aprovação 24 

da ata nº 73; (2) - Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 219/2020 (Recurso 25 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 357/1907 do 26 

SAMAE de Blumenau); (3) - Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 086/2018 27 

(Recurso Administrativo à AGIR referente à aplicação de TOI nos autos do Processo 28 

Administrativo nº 638/1711 do SAMAE Blumenau/SC); (4) - Voto do relator ao 29 

Procedimento Punitivo nº 230/2020 (Recurso Administrativo devido ao indeferimento do 30 

Processo Administrativo n° 55/2002 do SAMAE de Blumenau); (5) - Assuntos gerai; (5.1) - 31 

Aprovação do Decreto Intermediário sobre a Resolução Normativa nº 12/2021 - Aprovação 32 

da Consulta Pública; (5.2) - Procedimento Punitivo nº 12/2019 (Apresentado pelo Sr. Rodrigo 33 
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Bortoli) - (Fiscalização eventual efetuada para acompanhamento das obras do sistema de 34 

esgotamento sanitário em andamento, sob a responsabilidade BRK Ambiental Blumenau, 35 

nos trechos que contemplam a Rua General Osório e Rua Henrique Bauler, bairro Velha, 36 

Blumenau/SC). Seguindo a ordem do dia estabelecida na convocação, o Presidente do Comitê de 37 

Regulação da AGIR colocou o item 1 (Leitura e Aprovação da Ata nº 73) em apreciação, não 38 

havendo manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. O item 2 (Voto do relator ao 39 

Procedimento de Ouvidoria nº 219/2020 (Recurso Administrativo interposto da decisão do 40 

Procedimento Administrativo nº 357/1907 do SAMAE de Blumenau) da pauta foi apresentado 41 

pelo Sr. Sérgio Pintarelli, que proferiu toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com 42 

as informações originárias da reclamação, onde expôs que todos os recursos feitos pelo usuário, 43 

inclusive na Decisão nº 162/2020 emitida pelo Diretor Geral da Agência, foram rejeitados os 44 

pleitos relativos ao recálculo por excesso de consumo que implicasse no agrupamento dos excessos 45 

ocorridos nos meses de março e abril de 2019 por não atenderem o disposto do art. 116, inciso I 46 

do Decreto Municipal nº 10.809/2015. Exibiu ainda que em todo o Procedimento ficou claro que 47 

o Recorrente demonstrou através de fotos e outros documentos a efetiva ocorrência de vazamento 48 

oculto, enquadrando-se no inciso II do art. 115 do Decreto supracitado, fato devidamente 49 

reconhecido no Parecer Jurídico nº 301/2019 emitido pela Diretoria Jurídica do SAMAE de 50 

Blumenau. Depois de toda apresentação do relatório, o Conselheiro proferiu o seu voto, julgando 51 

parcialmente procedente o recurso interposto pelo Usuário R. Z., devendo ser efetuado o cálculo 52 

de volumes de esgoto com base na média dos 6 (seis) meses que antecederam o fato e faturados 53 

de acordo com os valores encontrados, nas duas faturas em questão, pois de acordo com o disposto 54 

nos §§ 3º, 4º e 6º do art. 116 e pelo atendimento ao Anexo V do Decreto Municipal nº 10.809/2015, 55 

o Usuário deve ter o benefício solicitado concedido. Retomando a palavra, o Presidente do Comitê 56 

ressaltou o que o Conselheiro explanou, que os vazamentos localizados entre o cavalete e a entrada 57 

da caixa d´agua não contribuem diretamente para o sistema de esgotamento sanitário e diante disso 58 

julgou parcialmente o recurso, fato este, comprovado nos autos. Após todas as considerações 59 

feitas, os votos foram colhidos, sendo que somente o Conselheiro José Vilson Brassiani votou 60 

contra o relator, e os Conselheiros Ciro Adriano da Silva, Luiz Alberto de Souza, Edson Strithorst, 61 

Richard Buchinski, Gabriel Cristofolini, José Carlos Spengler, Rogério José Olinger, Rodrigo 62 

Afonso de Bortoli e o Natanael Gutz votaram a favor do relator. Seguindo à pauta, foi dada a 63 

palavra ao Conselheiro Luiz Alberto de Souza que apresentou o item 3 (Voto do relator ao 64 

Procedimento de Ouvidoria nº 086/2018 (Recurso Administrativo à AGIR referente à 65 
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aplicação de TOI nos autos do Processo Administrativo nº 638/1711 do SAMAE 66 

Blumenau/SC) da pauta, onde expôs toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com as 67 

informações originárias, onde o Requerente pleiteou a exclusão da multa aplicada, afirmando que 68 

realizou a mudança do referido hidrômetro, porém, fora do prazo para o qual foi notificado, 69 

alegando que seu inquilino foi quem recebeu a notificação da Autarquia, e, portanto, demorou em 70 

comunicá-lo, mas não trouxe aos autos comprovação material dessa locação. Após apresentação 71 

do caso, proferiu seu voto, julgando improcedente o recurso interposto pelo Usuário, mantendo a 72 

Decisão prolatada pela Direção Geral da Agência de Regulação, e consequentemente manteve a 73 

multa imposta, emitida em conformidade ao estabelecido Decreto Municipal nº 1.089/2015, com 74 

base nos artigos 78, 89, 126, 127 I e IV; art. 129, I; art. 90 c/c o art. 78 do Decreto supracitado, 75 

combinando com o art. 134 da Resolução Normativa nº 001/2013 da AGIR. Não havendo 76 

manifestações, o Presidente do Comitê de Regulação colocou o voto do Relator em votação, 77 

perguntando a cada Conselheiro o seu voto, e somente o Conselheiro Rogério José Olinger votou 78 

contra, quando os outros Conselheiros votaram a favor do relator. Dando sequência a reunião, o 79 

item 4 (Voto do relator ao Procedimento Punitivo nº 230/2020 (Recurso Administrativo 80 

devido ao indeferimento do Processo Administrativo n° 55/2002 do SAMAE de Blumenau) 81 

foi apresentado pelo Conselheiro Ciro Adriano da Silva, que explanou brevemente os acontecidos 82 

de acordo com as informações originárias da reclamação, e julgou improcedente o recurso 83 

interposto pelo Usuário. Não houve manifestação após a explanação, então o Presidente deste 84 

Comitê de Regulação colocou a decisão do Relator em votação, perguntando a cada Conselheiro 85 

o seu voto, e por unanimidade foi acolhido o parecer. Continuando à pauta, o Presidente do Comitê 86 

adiantou o item 5.2 (Procedimento Punitivo nº 12/2019 (Apresentado pelo Sr. Rodrigo 87 

Bortoli) - (Fiscalização eventual efetuada para acompanhamento das obras do sistema de 88 

esgotamento sanitário em andamento, sob a responsabilidade BRK Ambiental Blumenau, 89 

nos trechos que contemplam a Rua General Osório e Rua Henrique Bauler, bairro Velha, 90 

Blumenau/SC), explicando que será refeita a apresentação do voto do Relator, pois a 91 

Concessionária BRK Ambiental não foi intimada para sua sustentação oral, e diante disso os votos 92 

dos Conselheiros foram anulados, ficando então decidido que será reapresentado depois da 93 

intimação da Concessionária. Dando continuidade à pauta, no item 5.1 (Aprovação do Decreto 94 

Intermediário sobre a Resolução Normativa nº 12/2021 - Aprovação da Consulta Pública), 95 

foi informado que os Conselheiros receberam por e-mail uma proposta para alteração de alguns 96 

dispositivos da Resolução Normativa nº 12/2021, para então ser realizada a Consulta Pública 97 
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referente a esta alteração. Além da Resolução, foi colocado em aprovação o Decreto Intermediário, 98 

que regulamenta o procedimento com o Parecer Conjunto e com a Decisão Preparatória ao Comitê, 99 

dispensando a leitura, logo colocou em apreciação, onde não houve manifestações, e assim 100 

aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de 101 

Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que 102 

eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos 103 

Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 104 

 105 

 106 

 107 

_______________________________                           _________________________________                                       108 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 109 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 110 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 111 


