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 1 

ATA Nº 79/2021, DE 31 DE AGOSTO 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 BLUMENAU/SC 6 

POR VIDEOCONFERÊNCIA. 7 

 8 

 9 

Aos trinta e um dias de agosto de dois mil e vinte e um, de acordo com a convocação enviada por e-10 

mail no dia dezesseis de agosto do corrente ano, publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM, 11 

Edição nº 3591, página 17 de catorze de agosto do mesmo ano, no site da AGIR, às 14 horas ocorreu 12 

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

conselheiros em número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: o Sr. 14 

Christian Marlon Panini de Carvalho, o Sr. Ciro Adriano da Silva, o Sr. Edson Strithorst, o Sr. Gabriel 15 

Cristofolini, o Sr. José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. João Marcos Bosi Mendonça 16 

de Moura, o Sr. Natanael Gutz, o Sr. Richard Buchinski, o Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, o Sr. 17 

Rogério José Olinger, o Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais presenças: a Srta. Thayana Seibt - 18 

Assessora de Diretoria da AGIR, a Srta. Luiza Sens Weise - Ouvidora da AGIR, o Sr. Ricardo Hübner 19 

- Gerente de Saneamento Básico da AGIR, a Sra. Maria de Fátima Martins - Assessora Jurídica da 20 

AGIR, a Srta. Letícia Dazarrão - Estagiária da Ouvidoria da AGIR, o Sr. O. B. - Usuário do 21 

Procedimento de Ouvidoria nº 256/2021, a Sra. Ana Luisa Reinke - responsável pela Administração 22 

Contratual da BRK Ambiental, o Sr. Eduardo Velo Pereira - Advogado da BRK Ambiental, a Sra. 23 

Taise Weigenant - BRK Ambiental, e o Sr. Eduardo Garrozzi - Agente Administrativo do 24 

SAMAE/Blumenau. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados 25 

pelo Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, Presidente deste Comitê, designando a Sra. Thayana 26 

Seibt como secretária para esta reunião e logo colocou para apreciação a Ordem do Dia: (1) - 27 

Aprovação da ata nº 78; (2) - Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 256/2021 28 

(Reclamação sobre cobrança abusiva por parte da Recicle); (3) - Voto do relator ao 29 

Procedimento de Ouvidoria nº 097/2018 (Reclamação de revisão de faturamento em virtude de 30 

vazamento interno); (4) - Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 116/2018 31 

(Reclamação de revisão de valores de fatura após indeferimento de Proc. Adm. do SAMAE 32 

Blumenau); (5) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 245/2020 (Recurso 33 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 358/1907 do SAMAE 34 

de Blumenau); (6) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 248/2021 (Recurso 35 
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Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 662/2010 do SAMAE 36 

de Blumenau); (7) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 250/2021 (Recurso 37 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 711/2011 do SAMAE 38 

de Blumenau); (8) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 251/2021 (Recurso 39 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 139/2003 do SAMAE 40 

de Blumenau); (9) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 252/2021 (Recurso 41 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 198/1804 do SAMAE 42 

de Blumenau); (10) - Sorteio de Relator ao Procedimento Técnico nº 127/2020 (Incidente 43 

ambiental da Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A); (11) - Assuntos Gerais; (11.1) - 44 

Minuta da Resolução que regulamenta a transmissão ao vivo das reuniões do Comitê. Seguindo 45 

a ordem do dia estabelecida na convocação, o Presidente do Comitê de Regulação colocou o item 1 46 

(Leitura e Aprovação da Ata nº 78) em apreciação, onde o Sr. Sérgio Pintarelli questionou alguns 47 

itens, sugerindo algumas correções e sem mais manifestações a ata foi aprovada por unanimidade. 48 

Antes de seguir à pauta, o Presidente deste Comitê explicou sobre a forma que não está sendo seguida 49 

as votações, e informou que o Relator apresentará toda a síntese do processo, passará a palavra ao 50 

Recorrente para sustentação oral e logo após proferir seu voto, passará a votação aos demais integrantes 51 

do Comitê de Regulação. Seguindo à pauta, o item 2 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria 52 

nº 256/2021 - Reclamação sobre cobrança abusiva por parte da Recicle) foi apresentado pelo 53 

Conselheiro João Marcos Bosi Mendonça de Moura, que expôs em tela toda a síntese e cronologia dos 54 

fatos de acordo com as informações originárias da reclamação. Antes do relator apresentar seu voto, 55 

foi dada a palavra ao Usuário Sr. O.B. para sustentação oral, onde o mesmo informou os motivos de 56 

não efetuar o pagamento das faturas de coleta dos resíduos sólidos, de 15 (quinze) quitinetes, entre os 57 

anos de 2013 a 2019, por achar injusto o valor da taxa que é cobrada desses imóveis, não concordando 58 

com a forma que a Concessionária efetua a cobrança e ainda informou que durante os anos 59 

supracitados, não foi comunicado acerca da dívida. Retomando a palavra, o Relator proferiu o seu voto, 60 

que diante dos argumentos trazidos pelo Recorrente, bem como da análise de toda a documentação dos 61 

autos, julgou improcedente o recurso interposto pelo Usuário. Em seguida, o Presidente deste Comitê 62 

de Regulação colocou a decisão do Relator em votação, perguntando a cada Conselheiro o seu voto, e 63 

por unanimidade foi acolhido o parecer apresentado. Dando continuidade à pauta, o item 3 (Voto do 64 

relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 097/2018 - Reclamação de revisão de faturamento em 65 

virtude de vazamento interno) foi apresentado pelo Conselheiro Edson Strithorst, que explanou 66 

brevemente os acontecidos de acordo com as informações originárias da reclamação, e antes de proferir 67 

seu voto, foi dada a palavra ao Sr. Eduardo Velo Pereira, Advogado da Concessionária BRK Ambiental 68 

S/A, que explicou o motivo do indeferimento do pedido do Usuário, mencionando ainda o Parecer 69 
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Jurídico n° 273/2020 da AGIR, onde informou entender que o pedido do Usuário deveria ser deferido 70 

parcialmente, concluindo pela redução em 50% (cinquenta por cento) da parte relativa à tarifa de esgoto 71 

em apenas uma das faturas, entendendo ser de responsabilidade do Usuário verificar a existência de 72 

vazamentos, e, porque a água extravasada não passou pelo tratamento da BRK Ambiental. Devolvendo 73 

a palavra ao Relator, este proferiu o seu voto, onde diante dos argumentos trazidos pelo Recorrente, 74 

bem como da análise de toda a documentação dos autos, julgou improcedente o recurso interposto pelo 75 

usuário, mencionando ainda que não estão atendidos os requisitos do art. 116 do Decreto Municipal nº 76 

10.809/2015. Tomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação colocou a decisão do 77 

Relator em votação, perguntando a cada Conselheiro o seu voto, e por unanimidade foi acolhido o 78 

parecer apresentado. Em seguida, foi dada a palavra ao Conselheiro Richard Buchinski que apresentou 79 

o item 4 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 116/2018 - Reclamação de revisão de 80 

valores de fatura após indeferimento de Proc. Adm. do SAMAE Blumenau) da pauta, expondo em 81 

tela toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com as informações originárias da reclamação, da 82 

qual o Usuário havia pedido revisão de valor da fatura 02/2017 em virtude de vazamento interno. Após 83 

expor em tela as etapas do procedimento, foi dada a palavra ao Sr. Eduardo Velo Pereira, Advogado 84 

da BRK Ambiental S/A, que fez suas considerações em nome da Concessionária, mantendo a posição 85 

ao parecer jurídico e a decisão saneadora, que parte da água proveniente do vazamento interno teria se 86 

perdido ao solo e não foi lançada na rede de esgotamento sanitário, não podendo ser motivo a ensejar 87 

revisão da tarifa de esgoto sanitário. Em seguida, o Presidente deste Comitê de Regulação considerou 88 

a manifestação do Usuário pelo chat da plataforma Zoom, onde este informou que a manutenção que 89 

causou o dano no seu hidrômetro ocorreu quando foi efetuada a manutenção no hidrômetro do seu 90 

vizinho, onde constam três hidrômetros, um ao lado do outro. Retomando a palavra ao Relator, este 91 

ainda destacou que o Recorrente não trouxe aos autos substratos probatórios que confirmaram a 92 

hipótese de vazamento oculto, ou ainda quanto a eventual atribuição de culpa a Autarquia pelo 93 

ocorrido, ou mesmo que a água extravasada não gerou esgoto porque simplesmente não foi canalizada, 94 

ou tampouco adentrou na residência do usuário, e com base nos artigos 115 e 116 do Decreto Municipal 95 

nº 10.809/15, o Relator entendeu que o Requerente não se encaixou nas hipóteses de revisão, recálculo 96 

ou exclusão da fatura de referencia 02/2017, e diante dos argumentos, bem como da análise de toda a 97 

documentação dos autos, julgou improcedente o recurso interposto pelo Usuário. Tomando a palavra 98 

novamente, o Presidente deste Comitê de Regulação colocou a decisão do Relator em votação, 99 

perguntando a cada Conselheiro o seu voto, e por unanimidade foi acolhido o parecer apresentado. 100 

Seguindo à pauta, foi realizado o sorteio dos itens 5 ao 10, onde o Sr. Ciro Adriano da Silva foi sorteado 101 

para relatar o item 5 (Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 245/2020 - Recurso 102 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 358/1907 do SAMAE 103 
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de Blumenau); o Sr. Natanael Gutz foi sorteado para relatar o item 6 (Sorteio de Relator ao 104 

Procedimento de Ouvidoria nº 248/2021 - Recurso Administrativo interposto da decisão do 105 

Procedimento Administrativo nº 662/2010 do SAMAE de Blumenau); o Sr. José Carlos Spengler 106 

sorteado para relatar o item 7 (Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 250/2021 - 107 

Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 711/2011 do 108 

SAMAE de Blumenau); o Sr. Rogério José Olinger para relatar o item 8 (Sorteio de Relator ao 109 

Procedimento de Ouvidoria nº 251/2021 - Recurso Administrativo interposto da decisão do 110 

Procedimento Administrativo nº 139/2003 do SAMAE de Blumenau); o Sr. Edson Strithorst 111 

sorteado para o item 9 (Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 252/2021 - Recurso 112 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 198/1804 do SAMAE 113 

de Blumenau); e para o item 10 (Sorteio de Relator ao Procedimento Técnico nº 127/2020 - 114 

Incidente ambiental da Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A), o Sr. José Vilson 115 

Brassiani foi sorteado. No item 11 (Assuntos Gerais) foi colocada em votação a Minuta da Resolução 116 

que regulamenta a transmissão ao vivo das reuniões do Comitê de Regulação da AGIR, que foi enviada 117 

por e-mail na data do dia dezessete de agosto do corrente ano, onde foi colocada em apreciação, não 118 

houve manifestações, sendo então aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o 119 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, 120 

determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de 121 

aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 122 

 123 

 124 

 125 

_______________________________                           _________________________________                                       126 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 127 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 128 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 129 


