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ATA Nº 053/2018, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 DA 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 3 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 4 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 6 

REALIZADA EM BLUMENAU/SC. 7 

 8 

 9 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a 10 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n. 2.622, página 1.415, de 11 

06.09.2018, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, na sala de reuniões Vale 12 

Europeu da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada 13 

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

Conselheiros Titulares: o senhor Christian M. P. Carvalho, senhor Luiz Alberto de Souza, senhor 15 

Richard Buchinski, a senhora Adriane Grätsch Thiem, a senhora Sandra Aparecida Alves de 16 

Oliveira, senhor José Carlos Spengler – Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, senhor 17 

José Vilson Brassiani, senhor Guilherme Schmidt Pimentel, senhor Ricardo Alexandre da Silva, 18 

senhora Noemia Bohn; dos Conselheiro Suplentes: senhora Lucia R. V. Zermiani, senhor 19 

Valdeci Ferreira; além de demais presenças: senhor Heinrich Luiz Pasold – diretor Geral da 20 

AGIR; senhora Andréia T. Hartmann – Usuária do Procedimento de Ouvidoria 061/2017; senhor 21 

Edson A. de Azeredo – Usuário do Procedimento de Ouvidoria 061/2017, senhora, Maria de 22 

Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR, senhor Vitor Zanella Junior – Ouvidor da AGIR, 23 

senhor Ricardo A. de Souza – Estagiário do Setor Técnico da AGIR e a senhora Thayana Seibt – 24 

Assessora de Diretoria da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação 25 

da AGIR foram iniciados pelo senhor José Carlos Spengler, Presidente este Comitê designando a 26 

senhora Thayana Seibt como secretária e logo colocou a ata em votação, sendo a mesma enviada 27 

aos conselheiros no dia 13.09.2018, onde foi aprovada e em seguida deu continuidade à pauta, 28 

passando a palavra ao senhor Ricardo Alexandre da Silva, para apresentar o parecer e o voto do 29 

relator referente ao Procedimento de Ouvidoria n. 061/2017 - Recurso do usuário Edson Amaral 30 

de Azevedo (CDC n. 63285) para revisão da tarifa de esgoto face a vazamento oculto de água. 31 

Foi apresentada toda a síntese e cronologia dos fatos, a narrativa dos fatos abreviados de acordo 32 

com as informações originárias da reclamação do senhor usuário Edson Amaral de Azeredo e 33 

registradas pelo SAMAE de Blumenau. Em seguida, apresentou o mérito da questão e decisão, 34 

explicando conforme o que foi apresentado, e o Relator entendeu não haver precedente para tal 35 

questão por se tratar de caso único de modo específico, assim, o mesmo votou a favor do 36 

Reclamante, senhor Edson Amaral de Azeredo, determinando o recálculo das tarifas do serviço 37 

de esgoto das faturas de janeiro e fevereiro de 2017 junto ao SAMAE de Blumenau e BRK 38 

Ambiental, nos moldes do art. 116, § 3º do Decreto Municipal n. 10.809/2015. Passando a 39 

palavra a assessora jurídica da BRK Ambiental, a senhora Letícia Dayara Lourenço Grubera, a 40 

mesma se manifestou sobre o caso onde apresentou a defesa aos conselheiros, e informou que o 41 

Reclamante teria o conhecimento que não seria beneficiado. Informou ainda que a 42 

Concessionária não foi inteirada sobre o caso no início por se tratar de um processo 43 

administrativo de primeira instância, onde seria diretamente com o SAMAE de Blumenau, 44 

segundo com a AGIR e por último seria levado ao Comitê de Regulação para análises e votação. 45 

Diante disso, a AGIR intimou a concessionária BRK Ambiental e a mesma se manifestou de 46 

imediato. O usuário fez um parecer junto ao Procon contra a empresa BRK Ambiental, porém, 47 

devido a Concessionária não ter conhecimento do caso no início da reclamação, solicitou ao 48 
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Procon que suspendesse o parecer para que isso fosse finalizado no dia da reunião com o Comitê 49 

de Regulação. Com isso, a senhor Letícia Dayara Lourenço Gruber informou que discorda do 50 

voto dado pelo relator, onde o mesmo diz que o caso do senhor Edson seria uma exceção, porém 51 

o usuário entrou com um novo pedido e retificou o caso com a AGIR e depois entrou novamente 52 

com o processo sendo que gostaria que fosse verificado não só a questão do vazamento do 53 

esgoto, mas também a revisão do valor em relação ao vazamento da água. Diante da 54 

manifestação apresentada, a senhora Letícia Dayara Lourenço Gruber, assessora jurídica da BRK 55 

Ambiental solicitou que fosse indeferido o pedido, mencionando que caso fosse aberta exceção 56 

ao senhor Edson, outros usuários também entrarão com pedido de recálculo das tarifas. Tomando 57 

a palavra, o senhor Presidente do Comitê de Regulação passou a palavra ao senhor Edson de 58 

Azeredo, onde este se manifestou verbalmente, alegando que o pedido interposto deverá ser 59 

revisto por se tratar de um processo administrativo, e apresentou aos conselheiros uma 60 

jurisprudência do STJ onde atestou que não estaria de acordo com a manifestação do jurídico da 61 

Concessionária, relatando que a legislação informa que deve ocorrer um dos serviços que é a 62 

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos dejetos para ser cobrado, sendo assim, com 63 

base na jurisprudência do STJ, o usuário concluiu que não há qualquer etapa na prestação do 64 

serviço, pois a água foi para o subsolo e com isso o mesmo questionou o pagamento se não 65 

ocorreu nenhuma das etapas em relação ao esgoto. Diante disso, o usuário relatou sobre o 66 

procedimento administrativo, sendo que foi iniciado através do protocolo do pedido ao SAMAE 67 

Blumenau e BRK Ambiental, e que através do artigo 128, caput, se encerrou a primeira etapa, 68 

logo, a segunda etapa do procedimento iniciou quando o usuário recorreu à Agência, onde foi 69 

feita a abertura do Procedimento Administrativo nº 061/2017 e a Concessionária não se 70 

manifestou, encerrando com o parecer do Diretor Geral da AGIR. Dando continuidade, o senhor 71 

Edson de Azeredo informou ainda que foi aberto um processo de danos morais contra o SAMAE 72 

Blumenau por ter feito o corte diante da informação que o mesmo estaria devendo 5 (cinco) mil 73 

reais de fatura, sendo que não havia conhecimento do ocorrido, e diante disso foi efetuado o 74 

corte da água em sua residência. Tomando a palavra, o Presidente do Comitê de Regulação 75 

questionou aos conselheiros se alguém gostaria de se manifestar, diante disso, a senhora Noemia 76 

Bohn tomou a palavra e questionou a BRK Ambiental do porquê estaria participando da reunião 77 

do Comitê já que a mesma não se manifestou em primeira instância, onde em seguida a senhora 78 

Lucia Regina Vera Zermiani esclareceu a todos que a concessionária não foi informada de início, 79 

apenas depois do ofício recebido pela AGIR comunicando solenemente o procedimento. 80 

Tomando a palavra, a senhora Sandra de Oliveira se manifestou informando que o SAMAE 81 

Blumenau não informou a BRK Ambiental de tal caso no início, pois, conforme o artigo 4 do 82 

Decreto Municipal nº 10.809/2015 a concessionária não atenderia ao processo. Logo em seguida, 83 

o senhor Christian M. P. Carvalho explicou que o princípio da legalidade é maior que o da 84 

oficialidade, e que diante disso não deverá ser questionada a questão de perdas materiais, pois já 85 

foi verificada a lesão dentro do processo administrativo. Tomando a palavra, o senhor Luiz 86 

Alberto de Souza sugeriu que a AGIR faça uma revisão do Decreto Municipal para não haver 87 

problemas futuros. Dando seguimento a reunião, o senhor José C. Spengler, Presidente do 88 

Comitê, pôs o voto do relator em votação, sendo 4 votos contra e 5 a favor, onde os senhores 89 

Christian M. P. Carvalho, Sandra Aparecida Alves de Oliveira, José Vilson Brassiani e 90 

Guilherme S. Pimentel votaram contra, e os senhores Luiz Alberto de Souza, Richard Buchinski, 91 

Adriane Grätsch Thiem e Noemia Bohn e Ricardo Alexandre da Silva foram favoráveis ao voto 92 

do relator. Seguindo a pauta, o senhor Heinrich Luiz Pasold tomou a palavra e solicitou que 93 

fosse retirado da pauta o item 3 (Relatórios Ouvidoria, Procedimentos Saneamento, 94 

Procedimentos Transporte e Procedimentos Econômico-Financeiro) e deu seguimento ao item 7 95 

(Contribuições Consulta Pública nº 003/2018) explicando sobre as contribuições recebidas da 96 
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Consulta Pública, onde foram recebidas 50 contribuições e o pedido maior é de ar condicionado 97 

e rede Wi-Fi nos transportes. Diante disso, foi repassada a data da Audiência Pública nº 98 

002/2018 aos conselheiros, que ocorrerá no dia 15/10/2018 no auditório da AMMVI, onde será 99 

tratada a composição da tarifa, se vale a pena ou não colocar um cobrador e os pré-embarques 100 

voltarem a funcionar para excluir da tarifa esse custo ou gerar um fundo para pagar esse custo. 101 

Tomando a palavra, o senhor Presidente do Comitê de Regulação deu continuidade à pauta, 102 

passando a palavra ao senhor Ricardo Hubner para explicações do item 8 (Resolução Normativa 103 

de Indicadores), onde este explicou sobre os problemas de índice de energia elétrica, índice de 104 

perda da ligação, índice de perdas do faturamento e o índice de perda lineares, para antecipar as 105 

informações onde as empresas possam se planejar. Dando continuidade, o senhor Ricardo 106 

Hubner explicou ainda sobre o ProEESA, que terá seu encerramento no dia 05/10/2018 e deu 107 

uma breve explicação sobre os 5 indicadores. Tomando a palavra novamente, o Diretor Geral da 108 

AGIR explicou que serão feitos gráficos dos municípios em relação aos projetos apresentados e 109 

entregues no encerramento do Projeto, pois serão avaliados pela AGIR, pelos Estados e 110 

Nacionalmente. Em seguida, a senhora Noemia Bohn questionou sobre os TAC’s do saneamento 111 

e dos parâmetros de qualidade que faltou informações. Diante disso, o senhor Ricardo Hübner 112 

complementou que as informações e os problemas são vistos e repassados para a vigilância, e a 113 

Agência questiona sobre a solução que tomam para resolver os problemas, porém a 114 

responsabilidade continua sendo da vigilância sanitária e ambiental. Tomando a palavra, o 115 

senhor José Carlos Spengler informou que a próxima reunião será no dia 29/10/2018, caso 116 

houver necessidade de reunião extraordinária antes desta data, a mesma será convocada 117 

conforme os trâmites do Regimento Interno da AGIR. Nada mais havendo a ser tratado, o 118 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião 119 

ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que 120 

depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

        126 

_______________________________                           _________________________________                                       127 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 128 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Assessora de Diretoria da AGIR e               129 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 130 

http://www.agir.sc.gov.br/

