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ATA Nº 86/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022 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 vinte e seis de abril de dois mil e vinte e dois, de acordo com a convocação enviada por e-10 

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

Edição nº 3826, página 1994 de doze de abril 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: Sr. 14 

João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Sr. Ciro Adriano da Silva, Sr. Christian Marlon Panini de 15 

Carvalho, Sr. Edson Strithorst, Sr. José Carlos Spengler, Sr. José Vilson Brassiani, Sr. Natanael 16 

Gutz, Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, Sr. Rogério José Olinger, Sr. Sérgio Pintarelli, e da Sra. 17 

Simone Gomes Traleski, além de demais presenças: a Srta. Thayana Seibt - Assessora de Diretoria 18 

da AGIR; a Srta. Luiza Sens Weise - Ouvidora da AGIR; a Srta. Letícia Amanda Darrazão - 19 

Estagiária da Ouvidoria da AGIR; Srta. Caroline Gabriela Hoss - Engenheira Sanitarista da AGIR; 20 

Sr. Ricardo Hübner - Engenheiro Civil da AGIR; o Sr. Caio Barbosa de Carulice - Agente 21 

Administrativo do Setor Técnico da AGIR; Sr. Mateus Eurico Viana - Engenheiro Químico da 22 

CASAN; o Sr. Cristóvão Pereira Silva - Técnico em Saneamento da CASAN; a Sra. Karla Celina 23 

Ghisi da Luz - Engenheira Sanitarista e Ambiental da CASAN; e a Sra. Heloísa Alves Pereira dos 24 

Santos - Engenheira Sanitarista da CASAN. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de 25 

Regulação foram iniciados pelo Sr. João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Presidente deste 26 

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

apreciação a Ordem do Dia: (1) - Voto do Relator ao Procedimento Técnico nº 102/2020 28 

(Qualidade da água tratada e distribuída no período de 2019 e 2020 no município de Doutor 29 

Pedrinho); (2) - Voto do Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 272/2021 (Recurso 30 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 330/2106 do 31 

SAMAE de Blumenau); (3) - Voto da Relatora ao Procedimento de Ouvidoria nº 234/2020 32 

(Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 591/2008 33 

do SAMAE de Blumenau); (4) - Assuntos Gerais; (4.1) - Revogação da Resolução nº 34 
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204/2021; (4.2) - Apresentação da Tarifa Básica Operacional (TBO) para o SAMAE de 35 

Blumenau na próxima reunião; (4.3) - Ofício ao SAMAE/Blumenau (Solicitação 36 

possibilidade inclusão informações fatura). Seguindo a ordem do dia estabelecida na 37 

convocação, o item 1 (Voto do Relator ao Procedimento Técnico nº 102/2020 - Qualidade da 38 

água tratada e distribuída no período de 2019 e 2020 no município de Doutor Pedrinho) foi 39 

apresentado pelo Conselheiro Rodrigo Afonso De Bortoli, que expôs em tela o seu relatório, 40 

explicando os fatos de acordo com as informações originárias do incidente, onde foram 41 

sintetizadas as não conformidades de amostragens e potabilidade da água constatadas nos 42 

relatórios apresentados, além de todos os pareceres e manifestações emitidos pela AGIR. Antes de 43 

apresentar o seu voto, foi dada a palavra ao representante da CASAN para sustentação oral, Sr. 44 

Mateus Eurico Viana, que apresentou em tela as ações em andamento e plano de investimentos da 45 

Companhia. Exibiu os investimentos necessários e as melhorias que estão em andamento, o novo 46 

reservatório de 200m³ em aço inoxidável contratado para Doutor Pedrinho e apresentou também 47 

as interligações dos Sistemas Centro e Salto Donner do município, havendo aproximadamente 48 

8km de tubulação com diâmetros de 100 e 150mm. Finalizou a apresentação informando a previsão 49 

de término das ações e o investimento de cada ponto. Logo após, o Relator apresentou o seu voto, 50 

julgando parcialmente procedente o recurso interposto pela Concessionária, mantendo a multa 51 

imposta pelo Ato de Infração nº 009/2021, porém, reconhecendo a possibilidade de celebração de 52 

TAC com a Agência com previsão de conversão de multas em apuração por obrigações de 53 

investimentos, em atendimento ao interesse público, desde que executados nos termos dos estudos 54 

técnicos apresentados e do rol de obrigações assumidas. Após breve debate, o Presidente do 55 

Comitê de Regulação colheu os votos dos Conselheiros, e por unanimidade foi acolhida a decisão 56 

do Relator. Dando sequência à pauta, o item 2 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria 57 

nº 272/2021) foi apresentado pelo Sr. Natanael Gutz, que expôs em tela toda a síntese e cronologia 58 

dos fatos de acordo com as informações originárias do procedimento, que trata de Recurso 59 

Administrativo interposto pela Usuária contra a Decisão proferida do Procedimento 60 

Administrativo nº 330/2106 do SAMAE de Blumenau, indeferindo o pedido de recálculo da fatura 61 

de competência 05/2021 por não atender o dispositivo no artigo 116 do Decreto nº 10.809/2015. 62 

Como as partes não estavam presentes, o Relator apresentou o seu voto, julgando improcedente o 63 

recurso interposto pela Usuária. Após algumas manifestações, o Presidente do Comitê de 64 

Regulação colheu os votos dos Conselheiros, onde nove foram a favor do Relator e apenas o Sr. 65 

José Carlos Spengler votou contra. Na sequência, o item 3 (Voto da relatora ao Procedimento 66 

de Ouvidoria nº 234/2020 - Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento 67 
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Administrativo nº 591/2008 do SAMAE de Blumenau) foi apresentado pela Conselheira 68 

Simone Gomes Traleski, que exibiu em tela o seu relatório, explicando os fatos de acordo com as 69 

informações originárias do incidente, onde o Usuário contesta a manutenção do débito referente à 70 

troca do hidrômetro furado, e acrescenta ainda que a violação pode ter sido causada por um de 71 

seus cachorros, apresentando ainda as fotos do HD violado. Como as partes não estavam presentes, 72 

a Relatora logo apresentou o seu voto, julgando improcedente o recurso interposto pelo Usuário. 73 

Logo o Presidente do Comitê de Regulação colheu os votos dos Conselheiros e por unanimidade 74 

foi acolhida a decisão da Relatora. Dando sequência à pauta, nos Assuntos Gerais (4), o Presidente 75 

do Comitê de Regulação mencionou o item 4.2 (Apresentação da Tarifa Básica Operacional 76 

(TBO) para o SAMAE de Blumenau na próxima reunião), informando que na próxima reunião 77 

o Gerente de Estudos Econômico-Financeiros da AGIR, André Domingos Goetzinger, explicará 78 

aos Conselheiros sobre o Processo que já está aberto na Agência sobre a TBO para o 79 

SAMAE/Blumenau. No item 4.3 (Ofício ao SAMAE/Blumenau - Solicitação possibilidade 80 

inclusão informações fatura) da pauta, foi enviado por e-mail a minuta do Ofício para 81 

encaminhar à Autarquia. Durante a reunião foi debatido sobre os pontos específicos a serem 82 

cobrados referente ao Decreto nº 10.809/2015, e na próxima reunião será apresentada outra minuta 83 

com as devidas alterações. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação 84 

da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana 85 

Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, 86 

será assinada e publicada nos termos estatutários. 87 

 88 

 89 

__________________________________                           _________________________________                                       90 

João Marcos Bosi Mendonça de Moura                                               Thayana Seibt 91 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 92 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 93 
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