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ATA Nº 91/2022, DE 24 DE OUTUBRO 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 quatro de outubro de dois mil e vinte e dois, de acordo com a convocação enviada por 10 

e-mail no dia dezessete de outubro do corrente ano, publicada no Diário Oficial dos Municípios – 11 

DOM, Edição nº 4005, página 2324 de catorze de outubro do mesmo ano e no site da AGIR, às 14 12 

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

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

conselheiros: Sr. João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Sr. Ciro Adriano da Silva, Sr. Christian 15 

Marlon Panini de Carvalho, Sr. Edson Strithorst, Sr. José Carlos Spengler, Sr. José Vilson 16 

Brassiani, do Sr. Richard Buchinski, Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, Sr. Rogério José Olinger, da 17 

Sra. Simone Gomes Traleski, e do Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais presenças: o Sr. Daniel 18 

Antonio Narzetti - Diretor-Geral da AGIR; a Sra. Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da AGIR; 19 

a Sra. Luiza Sens Weise - Ouvidora da AGIR; a Sra. Letícia Amanda Darrazão - Estagiária da 20 

Ouvidoria da AGIR; o Sr. L. C. L. - Usuário/Parte no Processo de Ouvidoria nº 262/2021; o Sr. A. 21 

L. A. - Usuário/Parte no Processo de Ouvidoria nº 271/2021; o Sr. Emídio M. Merini - Chefe do 22 

Setor Comercial (SECOM) da CASAN de Indaial; a Sra. Gabriela Cecília Gonçalves - chefe do 23 

Setor Comercial da Superintendência (SRN/GAFS/SECOS) da CASAN; a Sra. Elisângela G. 24 

Becker - Advogada no Setor Jurídico da Superintendência da CASAN; e a Sra. Karla Celina Ghisi 25 

da Luz - Engenheira Sanitarista e Ambiental da CASAN. Os trabalhos desta reunião ordinária do 26 

Comitê de Regulação foram iniciados pelo Sr. João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Presidente 27 

deste Comitê, designando a Sra. Thayana Seibt como secretária para esta reunião e logo colocou 28 

para apreciação a Ordem do Dia: (1) - Reapreciação Voto do Relator ao Procedimento de 29 

Ouvidoria nº 262/2021 (Requerimento de revisão das faturas e recurso da multa por violação 30 

do hidrômetro aplicada pela CASAN de Indaial); (2) - Voto do Relator ao Procedimento de 31 

Ouvidoria nº 271/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento 32 

Administrativo nº 496/1909 do SAMAE de Blumenau); (3) - Voto do Relator ao 33 
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Procedimento de Ouvidoria nº 269/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão do 34 

Procedimento Administrativo nº 259/2104 do SAMAE de Blumenau); (4) - Voto do Relator 35 

ao Procedimento de Ouvidoria nº 273/2021 (Recurso Administrativo interposto da decisão 36 

do Procedimento Administrativo nº 75/2101 do SAMAE de Blumenau); (5) - Assuntos 37 

Gerais. Seguindo a ordem do dia estabelecida na convocação, o item 1 (Reapreciação Voto do 38 

Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 262/2021 - Requerimento de revisão das faturas e 39 

recurso da multa por violação do hidrômetro aplicada pela CASAN de Indaial) foi 40 

reapresentado pelo conselheiro Edson Strithorst, que expôs em tela o seu relatório e explicou as 41 

etapas do processo de acordo com as informações originárias do incidente, onde o Requerente 42 

solicita a revisão das faturas, alegando cobrança exagerada de um imóvel não habitado devido aos 43 

estragos do ciclone bomba ocorrido no mês de junho do ano de 2020. Após o relatório apresentado 44 

pelo conselheiro, foi dada a palavra ao Requerente, Sr. L. C. L. para sustentação oral, alegando 45 

que após o ciclone bomba ocorrido no mês de junho do ano de 2020, sua mãe, uma senhora de 104 46 

anos de idade, que residia no imóvel, precisou ser resgatada devido aos estragos causados na 47 

residência e passou a morar com uma de suas filhas, pois a casa foi considerada condenada. Frisou 48 

que a partir do mês de agosto do ano de 2021, passou a vir a tarifa mínima por quatro meses e, em 49 

dezembro, receberam uma fatura no valor de R$ 900,00. O Requerente, por residir na cidade de 50 

Blumenau, acreditou que após três meses sem efetuar o pagamento das faturas, o hidrômetro seria 51 

desativado automaticamente, porém, não foi o caso. Procedeu ao pagamento das faturas no valor 52 

da tarifa mínima, contudo, no mês que veio o valor mais alto, se dirigiu até o imóvel na cidade de 53 

Indaial, verificou que o relógio estava correndo, a caixa de água do imóvel estava cheia, e então, 54 

fechou o registro e avisou aos familiares do ocorrido. O Requerente ainda foi mais duas vezes ao 55 

imóvel verificar a situação e confirmou que alguém havia aberto o registro, diante disso, amarrou 56 

com um arame para deixar fechado. Informou que quando veio uma fatura com o valor acima de 57 

R$ 3.000,00, foi até a CASAN e junto com um servidor da Concessionária foram ao local e 58 

verificaram que alguém havia quebrado o hidrômetro e retirado o arame que estava mantendo o 59 

registro fechado. Comunicou também que as faturas estavam em nome do seu pai, falecido há 60 

vinte anos, e conforme orientação, procedeu à alteração do cadastro e entrou em contato com a 61 

Ouvidoria da AGIR para tentar reduzir os valores dessas duas faturas, além de informar que já 62 

solicitou à Prefeitura do Município de Indaial que fosse feita a demolição da casa. Na sequência, 63 

a Sra. Gabriela Cecília Gonçalves, representante da CASAN, se manifestou, apresentando em tela 64 

a Resolução Normativa nº 001/2013 da AGIR, destacando as circunstâncias do usuário nos artigos 65 
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134 e 135, que tratam das infrações e irregularidades, e mencionou ainda que foi cobrado apenas 66 

o valor do hidrômetro. Destacou também os artigos 63, 64 e 91 da Resolução, a respeito da 67 

responsabilidade do consumidor pela guarda, conservação e pagamento do hidrômetro em caso de 68 

troca, e da medição do consumo. Expôs algumas imagens, e conforme o Sistema Comercial 69 

Integrado da CASAN, as leituras estavam corretas e o hidrômetro não estava danificado. Destacou 70 

também que durante os três meses a Concessionária notificou sobre o excesso de consumo, além 71 

do avisar diretamente na fatura, e após o terceiro mês, o Reclamante compareceu a CASAN 72 

solicitando aferição do hidrômetro por não concordar com o consumo. Diante disso, foi aberta 73 

autorização de serviço de protocolo em 23/03/2021 para retirada do hidrômetro, onde constatou 74 

que o mesmo estava danificado e por esse motivo a solicitação de aferição foi cancelada, 75 

instaurando então, o processo de irregularidade. Assim, a CASAN concluiu que é incontestável o 76 

dever de o Usuário responder pela guarda do hidrômetro e por todo e qualquer serviço prestado no 77 

imóvel em decorrência do contrato firmado, a quem incumbe arcar com as despesas decorrentes 78 

da substituição do aparelho, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas no caso de 79 

danificação propositada. Na sequência, o Relator proferiu o seu voto, julgando parcialmente 80 

procedente o recurso interposto pelo usuário, esclarecendo para que nenhum valor devido seja da 81 

média anual, deferindo a revisão de duas das três maiores faturas, conforme Parecer Conjunto da 82 

AGIR nº 034/2021. Após longa discussão, ficando acordado que deveria haver a revisão das três 83 

faturas requeridas, o Presidente do Comitê de Regulação colheu os votos dos conselheiros, e por 84 

unanimidade, não foi acolhida a decisão do relator, decidindo então, que para a próxima reunião a 85 

conselheira Simone Gomes Traleski apresentará o voto divergente. Dando sequência à pauta, o 86 

item 2 (Voto do Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 271/2021 - Recurso Administrativo 87 

interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 496/1909 do SAMAE de 88 

Blumenau) foi passado para a próxima reunião, devido a instabilidade da internet do Sr. Rogério 89 

José Olinger, e logo o Presidente do Comitê de Regulação passou para a palavra ao Sr. Sérgio 90 

Pintarelli, que apresentou o item 3 (Voto do Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 269/2021 91 

- Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 259/2104 92 

do SAMAE de Blumenau) da pauta, exibindo em tela o seu relatório, explicando os fatos de 93 

acordo com as informações originárias do incidente, que trata de reclamação por indeferimento do 94 

pedido da isenção de multa referente a violação do hidrômetro, onde o Reclamante alega 95 

desconhecer tal ação, informando que o imóvel é para locação. O Relator apresentou por data as 96 

ocorrências dentro do processo, e como o usuário não estava presente para manifestação, logo 97 
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apresentou o seu voto, julgando improcedente o recurso interposto pelo Sr. R. W. Sem mais 98 

discussões, o Presidente do Comitê de Regulação colheu os votos dos conselheiros, e por 99 

unanimidade foi acolhida a decisão do relator. O item 4 (Voto do Relator ao Procedimento de 100 

Ouvidoria nº 273/2021 - Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento 101 

Administrativo nº 75/2101 do SAMAE de Blumenau) da pauta, foi solicitado pelo relator para 102 

apresentar na próxima reunião, devido alguns erros no relatório. Não havendo mais manifestações e 103 

nada mais a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os 104 

trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, 105 

lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos conselheiros, será assinada e publicada nos 106 

termos estatutários. 107 

 108 

 109 

__________________________________   ______________________________ 110 

João Marcos Bosi Mendonça de Moura                                               Thayana Seibt 111 

   Presidente do Comitê de Regulação                                   Assessora de Diretoria da AGIR 112 

                                                                                                              e Secretária “ad hoc” 113 
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