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 1 

ATA Nº 82/2021, DE 30 DE NOVEMBRO 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 trinta dias de novembro de dois mil e vinte e um, de acordo com a convocação enviada por e-10 

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

DOM, Edição nº 3681, página 2379 de dezesseis de novembro do mesmo ano, no site da AGIR, 12 

às 14 horas ocorreu a reunião videoconferência, através da plataforma Zoom, depois de verificada 13 

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

Conselheiros: o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, o Sr. Ciro Adriano da Silva, o Sr. Edson 15 

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

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

Bortoli, o Sr. Rogério José Olinger, o Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais presenças: o Sr. 18 

Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, a Srta. Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da 19 

AGIR, a Sra. Maria de Fátima Martins - Assessora Jurídica da AGIR, a Sra. Ana Claudia 20 

Hafemann - Analista de Regulação e Fiscalização da AGIR, o Sr. Ewerton Santana de Melo - 21 

Auxiliar Administrativo da AGIR, a Srta. Luiza Sens Weise - Ouvidora da AGIR, a Srta. Letícia 22 

Dazarrão - Estagiária da Ouvidoria da AGIR, o Sr. Tiago Eyng, o Sr. Guilherme Paladini, o Sr. 23 

Francisco Wessner, o Sr. Marcos Fey Probst, a Sra. Nicole Ruediger, a Sra. Gabriela Silveira, a 24 

Sra. Talita Lopes, o Sr. Leandro Arêdes e o Sr. Eduardo Leme. Os trabalhos desta reunião ordinária 25 

do Comitê de Regulação foram iniciados pelo Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, Presidente 26 

deste Comitê, designando a Sra. Thayana Seibt como secretária para esta reunião e logo colocou 27 

para apreciação a Ordem do Dia: (1) - Leitura e aprovação da ata nº 81; (2) - Voto do relator 28 

ao Procedimento Administrativo nº 147/2021 (Apreciação do pedido de reajuste da tabela de 29 

tarifas dos serviços públicos prestados pela Guabiruba Saneamento); (3) - Voto do relator 30 

ao Procedimento Técnico nº 127/2020 (Averiguar a comunicação de incidente ambiental 31 

(Ofício OPE 154/2020 – AGIR) da Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A); (4) - 32 

Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 124/2018 (Reclamação da aplicação de TOI 33 
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– Termo de Ocorrência de Irregularidade – em virtude de dificuldade de acesso ao 34 

hidrômetro para leitura e/ou manutenção); (5) - Sorteio de Relator ao Procedimento de 35 

Ouvidoria nº 237/2020 (Reclamação por indeferimento de revisão de valores de fatura do 36 

mês de dezembro de 2018 do SAMAE de Blumenau); (6) - Sorteio de Relator ao 37 

Procedimento de Ouvidoria nº 262/2021 (Requerimento de revisão das faturas e recurso da 38 

multa por violação do hidrômetro aplicada pela CASAN de Indaial); (7) - Sorteio de Relator 39 

ao Procedimento de Ouvidoria nº 266/2021 (Reclamação sobre negativa de revisão da fatura 40 

referente ao mês de fevereiro, março e abril de 2021); (8) - Sorteio de Relator ao 41 

Procedimento de Ouvidoria nº 267/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão do 42 

Procedimento Administrativo nº 623/1910 do SAMAE de Blumenau); (9) - Sorteio de Relator 43 

ao Procedimento de Ouvidoria nº 268/2021 (Solicitação de revisão de fatura de ref. 04/2021, 44 

devido a alegação de vazamento oculto); (10) - Sorteio de Relator ao Procedimento de 45 

Ouvidoria nº 269/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento 46 

Administrativo nº 259/2104 do SAMAE de Blumenau); (11) - Assuntos Gerais, (11.1) - Edital 47 

nº 006/2021 - Edital de Convocação ao Comitê de Regulação, (11.2) - Assinatura dos 48 

Acórdãos pelo e-Ciga, (11.3) - Aprovação da Resolução da Ouvidoria, (11.4) - Despedida do 49 

Conselheiro Gabriel Cristofolini, (11.5) - Boas-vindas a Conselheira Simone Traleski. 50 

Seguindo a ordem do dia estabelecida na convocação, o Presidente do Comitê de Regulação 51 

colocou o item 1 (Leitura e aprovação da ata nº 81) em apreciação, não havendo manifestações, 52 

a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao Conselheiro João Marcos 53 

Bosi Mendonça de Moura que apresentou o item 2 (Voto do relator ao Procedimento 54 

Administrativo nº 147/2021 (Apreciação do pedido de reajuste da tabela de tarifas dos 55 

serviços públicos prestados pela Guabiruba Saneamento) da pauta, expondo em tela toda a 56 

síntese e cronologia dos fatos de acordo com as informações originárias, e informando 57 

resumidamente cada etapa do processo. Após toda explanação feita pelo Conselheiro, foi dada a 58 

palavra ao Sr. Marcos Fey Probst, representante da Concessionária Guabiruba Saneamento SPE 59 

S/A, para sustentação oral, que iniciou sua fala informando a claridade da diferença entre reajuste 60 

e revisão tarifária no Contrato de Concessão firmado entre o Município de Guabiruba e a 61 

Concessionária, mencionando que o reajuste é a mera recomposição da perda do poder 62 

inflacionário, onde o Relator expôs de forma paramétrica, e considera vários índices e rubricas de 63 

custos inerentes à prestação de serviços, evitando discrepâncias de eventual índice que separe para 64 

mais e para menos em determinado período de tempo. Em seguida dissertou a Cláusula 19.7 do 65 
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Contrato de Concessão expressando-se sobre as duas únicas possibilidades de autorização do 66 

reajuste tarifário. Apontou que a Agência discordou quando a Concessionária apresentou a forma 67 

de composição, havendo uma divergência de componentes que alterou o valor do reajuste, sendo 68 

que o setor técnico da AGIR expôs o seu entendimento do percentual apresentado. A principal 69 

discordância tratada nessa reunião são as duas glosas promovidas pelo reajuste tarifário, onde 70 

esclareceu que interfere a prestação de serviços e no próprio cálculo, afrontando categoricamente 71 

a previsão expressa no próprio Contrato de Concessão. Mencionou partes da Decisão do Diretor 72 

Geral da AGIR, discrepando sua opinião, defendendo assim, a aplicação literal do contrato, e nesse 73 

sentido, a Concessionária requereu provimento ao recurso para reconhecimento e deliberação do 74 

saldo tarifário favorável, no montante de 4,58%, a ser aplicado no próximo reajuste para não haver 75 

impacto na tarifa já aplicada. Após a manifestação da Concessionária, o Relator proferiu o seu 76 

voto, pontuando a legitimidade da Agência Reguladora, o valor global e sobre os períodos dos 77 

índices inflacionários, sobre a medida cautelar pela baixa aplicação de investimentos previstos, 78 

sobre a postergação de reajustes tarifários da tabela de serviços devido à pandemia do COVID-19, 79 

os reajustes tarifários autorizados e homologados pela AGIR, e logo julgou parcialmente 80 

procedente o recurso interposto pela Concessionária Guabiruba Saneamento SPE S/A, deferindo 81 

o índice de 12,80% (doze vírgula oitenta por cento), a título de reajuste a ser aplicado neste ciclo 82 

tarifário (março/2019 a dezembro/2020), sobre a tabela de serviços concedidos à Concessionária, 83 

onde recomendou a manutenção do redutor de 1,80% (um vírgula oitenta por cento) motivada pelo 84 

baixo montante investido, sendo possível reavaliá-lo no próximo ciclo tarifário, quando poderá ser 85 

aplicado em sua totalidade ou não, devidamente corrigido em havendo o cumprimento dos 86 

investimentos. Também recomendou que o saldo de 2,78% (dois vírgula setenta e oito por cento) 87 

seja aplicado no próximo ciclo tarifário, com o intuito de não onerar demasiadamente o usuário 88 

nesse contexto de pandemia, sem prejuízo a novas postergações que possam ser julgadas 89 

necessárias à luz do princípio da modicidade tarifária. Em seguida expôs suas recomendações 90 

adicionais, solicitando à Concessionária que sejam encaminhadas à Direção Geral da AGIR as 91 

demonstrações contábeis complementares citadas na Decisão nº 185/2021, devidamente assinadas, 92 

inclusive com relatório de auditoria e notas explicativas para o exercício financeiro 2020, bem 93 

como o SPED Contábil em nível analítico em formato “.pdf pesquisável” do mesmo exercício 94 

financeiro acima citado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, e à AGIR, recomendou que 95 

seja comunicado a este Comitê de Regulação o recebimento das demonstrações contábeis do 96 

exercício financeiro 2020 da Concessionária, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do 97 
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recebimento do(s) referido(s) documento(s); e qualquer alteração do IRT no vigente ciclo tarifário, 98 

motivada ou não por suspensão parcial ou total do redutor ou por incorporação do saldo devido, e 99 

que possam também ser necessárias diante do recebimento das demonstrações contábeis do 100 

exercício financeiro 2020 da Concessionária, no período máximo de 40 (quarenta) dias 101 

antecedentes à atualização tarifária aos usuários da Concessionária. Recomendou ainda que 102 

seja(m) apresentada(s) alternativa(s) para revisão e aperfeiçoamento do Contrato de Concessão nº 103 

021C/2020 firmado entre o Município de Guabiruba e a Guabiruba Saneamento SPE S/A, no prazo 104 

máximo de 90 (noventa) dias úteis, buscando apontar e sugerir melhorias para as inconsistências 105 

apontadas nesse Voto e outras que por ventura sejam identificadas, evitando excessiva oneração 106 

ao consumidor e inserindo mecanismos que incentivem a eficiência, eficácia e qualidade dos 107 

serviços, sem prejuízo à sugestão de Revisão Tarifária Extraordinária e de outros ajustes firmados 108 

em mútuo consenso entre os interessados, dentro dos limites da lei, além da proposta de 109 

procedimento administrativo que garanta isonomia no trato das prestadoras de serviços de 110 

saneamento, que têm sua atividade regulada pela AGIR, no que condiz à aplicação de “redutores” 111 

em reajustes tarifários motivados pelo: estado de calamidade pública no âmbito municipal, 112 

estadual ou federal motivado pela pandemia do COVID-19, e; pela ausência de manifestações das 113 

partes ou existência de impasse entre o Poder Concedente e a Concessionária. Mencionou ainda 114 

que o procedimento poderia criar mecanismos de “alerta” e “intervenção” quando o montante for 115 

superior à recomposição salarial dos usuários (recomposição esta que possa ser objetivamente 116 

quantificada, de acordo com proposta do próprio estudo, por algum índice oficial definido pela 117 

área técnica). Assim, sugeriu o prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis para apresentação da 118 

proposta ou de melhores alternativas. O Relator ainda solicitou que fosse remetido a cópia do voto 119 

para o Sr. Prefeito Municipal de Guabiruba e para todos os Srs. Vereadores do mesmo município. 120 

Tomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação recolheu o voto dos Conselheiros, e 121 

por unanimidade, foi acolhido o voto do Relator. Após algumas considerações, dando continuidade 122 

à pauta, no item 3 (Voto do relator ao Procedimento Técnico nº 127/2020 (Averiguar a 123 

comunicação de incidente ambiental (Ofício OPE 154/2020 – AGIR) da Concessionária BRK 124 

Ambiental – Blumenau S.A), foi dada a palavra ao Conselheiro José Vilson Brassiani que 125 

apresentou em tela o seu relatório, explanando os acontecidos de acordo com as informações 126 

originárias do incidente, referente a aplicação da penalidade de advertência oriunda do Auto de 127 

Infração nº 010/2020, pelo despejo de efluentes sem tratamento no Ribeirão da Velha. Em seguida, 128 

a Sra. Gabriela Silveira, representante da BRK Ambiental, realizou sua sustentação oral, 129 
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resumindo alguns fatos do incidente, e destacou alguns pontos do recurso apresentado pela 130 

Concessionária, e informou que após o equívoco, todas as obrigações ambientais, contratuais e 131 

regulatórias foram cumpridas, realizando a coleta e a análise laboratorial do grau de poluição da 132 

água após o acidente, e foi constatado que não houve nenhum dano ao meio ambiente. Após a 133 

defesa da Concessionária, o Relator proferiu o seu voto, julgando procedente o recurso, declarando 134 

nulo o Auto de Infração nº 010/2020, cancelando a penalidade de advertência aplicada em desfavor 135 

da Recorrente. Depois de algumas manifestações dos Conselheiros, o Presidente deste Comitê de 136 

Regulação colheu os votos, e por unanimidade, foi acolhido o voto do Relator. Em seguida o 137 

Presidente Christian Marlon Panini de Carvalho dispensou os itens 4 a 10 de pauta, devido a 138 

necessidade de alguns Conselheiros se ausentarem por conta do horário, colocando em apreciação 139 

o item 11.3 (Aprovação da Resolução da Ouvidoria – Dispõe sobre o procedimento para o 140 

recebimento e tratamento das manifestações dos usuários, dos serviços regulados dos 141 

municípios consorciados), e por unanimidade foi aprovado. Antes de finalizar a reunião, o 142 

Presidente desse Comitê de Regulação ainda lembrou aos presentes o item 11.2 (Assinatura dos 143 

Acórdãos pelo e-Ciga), informou a saída do Conselheiro Gabriel Crostofolini (11.4), e deu as 144 

boas-vindas a Conselheira Simone Gomes Traleski (11.5). Nada mais havendo a ser tratado, o 145 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião 146 

ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que 147 

depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 148 

 149 

 150 

 151 

_______________________________                           _________________________________                                       152 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 153 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 154 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 155 
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