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ATA Nº 67/2020, DE 30 DE JULHO DE 2020 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 trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, de acordo com a convocação enviada 10 

por e-mail no dia vinte de julho do corrente ano, publicada no Diário Oficial dos Municípios, 11 

Edição nº 3204, página 27 de dezoito de julho 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: a 14 

Sra. Adriane Grätsch Thiem, o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, o Sr. Ciro Adriano da 15 

Silva; o Sr. Gabriel Cristofolini, o Sr. José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. Luiz 16 

Alberto de Souza, o Sr. Natanael Gutz, o Sr. Richard Buchinski, Sr. Rogério José Olinger, o Sr. 17 

Rodrigo Afonso de Bortoli, o Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais presenças: o Sr. Heinrich Luiz 18 

Pasold - Diretor Geral da AGIR, a Sra. Ana Claudia Hafemann - Diretora Administrativa e 19 

Institucional da AGIR, a Sra. Luiza Sens Weise – Ouvidora da AGIR, e a Sra. Thayana Seibt - 20 

Assessora de Diretoria da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação 21 

foram iniciados pelo Sr. Christian M. P. de Carvalho, Presidente deste Comitê, designando a Sr. 22 

Thayana Seibt como secretária e antes de por para apreciação a Ordem do Dia, informou que o 23 

item 3 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 191/2019 - Odete Cicatto Benghi (CDC 24 

50774) face ao parcial provimento do Processo Administrativo nº 573/1810, do SAMAE de 25 

Blumenau/SC), foi solicitado pela Usuária que fosse retirado da pauta e apresentado em outra 26 

reunião que esta pudesse comparecer pessoalmente, logo, colocou para apreciação a seguinte 27 

Ordem do Dia: (1) - Leitura e Aprovação da Ata nº 066; (2) - Voto do relator ao Procedimento 28 

de Ouvidoria nº 115/2018 -  Reclamação de revisão de fatura em virtude de vazamento oculto 29 

de água (Darlan Eduardo Moysés - MalhaSoft S/A - Em Recuperação Judicial); (3) - Voto 30 

do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 191/2019 - Odete Cicatto Benghi (CDC 50774) 31 

face ao parcial provimento do Processo Administrativo nº 573/1810, do SAMAE de 32 

Blumenau/SC; (4) - Sorteio de relator ao recurso da usuária Eliana Neves de Araújo Zacarias 33 

(CDC 47717), devido a uma reclamação de divergência nas faturas - Procedimento de 34 

Ouvidoria nº 186/2019; (5) - Sorteio de relator ao recurso do usuário Alexandre Jaeger (CDC 35 

22932), referente à aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade nos autos do 36 

Processo Administrativo nº 398/1708 do SAMAE/Blumenau - Procedimento de Ouvidoria nº 37 
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103/2018; (6) - Sorteio de relator ao recurso da usuária Maria Terezinha Vizentainer (CDC 38 

37306), devido a uma reclamação da aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de 39 

Irregularidade em virtude de dificuldade de acesso ao hidrômetro para leitura e/ou 40 

manutenção - Procedimento de Ouvidoria nº 123/2018; (7) - Sorteio de relator ao recurso do 41 

usuário Orlei Soares Martins (CDC 93764) referente ao indeferimento do Processo 42 

Administrativo nº 051/1702 do SAMAE/Blumenau, referente à revisão de valores de TOI – 43 

Termo de Ocorrência de Irregularidade – Procedimento de Ouvidoria nº 064/2017; (8) - 44 

Proposta de Resolução para a Ouvidoria; (9) Assuntos Gerais. Seguindo a ordem do dia 45 

estabelecida no edital de convocação, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR colocou o 46 

item 1 (Leitura e Aprovação da Ata nº 066) em apreciação, não havendo manifestações, esta foi 47 

aprovada por unanimidade. O item 2 da pauta (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria 48 

nº 115/2018 -  Reclamação de revisão de fatura em virtude de vazamento oculto de água 49 

(Darlan Eduardo Moysés - MalhaSoft S/A - Em Recuperação Judicial) foi apresentado pelo 50 

Sr. Gabriel Cristofolini que explanou brevemente os fatos de acordo com as informações 51 

originárias da reclamação, que trata da solicitação de desconto e recálculo da cobrança do mês de 52 

agosto/2018, sendo negados pelo SAMAE/Blumenau. Após a apresentação dos fatos, proferiu o 53 

seu voto pela improcedência do recurso impetrado pela Reclamante e opinou pela legalidade das 54 

sanções aplicadas no Procedimento de Ouvidoria nº 115/2018. Tomando a palavra, o Presidente 55 

deste Comitê de Regulação colocou a decisão do relator em votação, perguntando a cada 56 

Conselheiro o seu voto.  Em ordem: o Sr. Ciro Adriano da Silva, Sr. Rogério José Olinger, Sr. José 57 

Carlos Spengler, Sr. Sérgio Pintarelli, Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli, Sr. José Vilson Brassiani, 58 

Sra. Adriane Grätsch Thiem, Sr. Luiz Alberto de Souza e o Sr. Richard Buchinksi votaram a favor 59 

do relator, enquanto o Sr. Natanael Gutz, por ter ligação comercial com o Reclamante, se declarou 60 

impedido ao voto. Dando sequência à pauta, foi realizado o sorteio dos itens 4 a 7, onde o Sr. Ciro 61 

Adriano da Silva foi sorteado para o item 4 (Sorteio de relator ao recurso da usuária Eliana 62 

Neves de Araújo Zacarias (CDC 47717), devido a uma reclamação de divergência nas faturas 63 

- Procedimento de Ouvidoria nº 186/2019), o Sr. Richard Buchinski para o item 5 (Sorteio de 64 

relator ao recurso do usuário Alexandre Jaeger (CDC 22932), referente à aplicação de TOI 65 

– Termo de Ocorrência de Irregularidade nos autos do Processo Administrativo nº 398/1708 66 

do SAMAE/Blumenau - Procedimento de Ouvidoria nº 103/2018), o Sr. Rogério José Olinger 67 

para o item 6 (Sorteio de relator ao recurso da usuária Maria Terezinha Vizentainer (CDC 68 

37306), devido a uma reclamação da aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de 69 

Irregularidade em virtude de dificuldade de acesso ao hidrômetro para leitura e/ou 70 

manutenção - Procedimento de Ouvidoria nº 123/2018), e o Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli para 71 

o item 7 (Sorteio de relator ao recurso do usuário Orlei Soares Martins (CDC 93764) 72 
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referente ao indeferimento do Processo Administrativo nº 051/1702 do SAMAE/Blumenau, 73 

referente à revisão de valores de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade - 74 

Procedimento de Ouvidoria nº 064/2017). Em seguida, a Sra. Luiza Sens Weise apresentou o 75 

item 8 da pauta (Proposta de Resolução para a Ouvidoria), explicando que esta proposta tem 76 

como objetivo substituir a Resolução Normativa nº 004/2013, cujo texto foi aprovado antes da 77 

entrada em vigor da Lei nº 13.460/2017 que regulamentou as Ouvidorias, e lembrou aos 78 

Conselheiros que foi enviada por e-mail para que estes analisassem e votassem para aprovar uma 79 

Consulta Pública, seguindo com os trâmites da aprovação da Resolução Normativa. Tomando a 80 

palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação explicou a dinâmica aos novos Conselheiros, 81 

quando a proposta é apresentada ao Comitê de Regulação e quando retorna com as indicações, e 82 

comunicou que não fosse feito nenhum reparo agora por achar desnecessário. Em seguida passou 83 

a palavra ao Diretor Geral da AGIR, onde este solicitou que a Ouvidora da Agência reenviasse a 84 

proposta aos Conselheiros com as modificações já feitas para assim seguir os trâmites. Logo após, 85 

o Sr. Gabriel Cristofolini questionou sobre a contagem dos prazos, e a Sra. Luiza Sens Weise 86 

informou que pela Lei do Procedimento Administrativo são dias corridos. Diante disse, o 87 

Presidente deste Comitê de Regulação fez suas considerações em relação aos prazos, explicando 88 

que o Novo Código de Processo Civil alterou os prazos de Processo Civil, eliminando a contagem 89 

dos prazos em dias não úteis e não teve alteração no Código de Processo Penal, que exclui o 90 

primeiro dia da contagem do prazo e inclui o último. Além disso, informou que no caso de Processo 91 

Administrativo onde se apura punição, subsidiariamente deve ser usado o CPP. Assim, solicitou 92 

que fosse especificado na Resolução qual a forma da contagem do prazo. Após feita algumas 93 

alterações relativas ao prazo, aplicando a contagem conforme o art. 219 do Lei nº 13.105/2015 - 94 

NCPC, o Presidente do Comitê de Regulação colocou em votação para envio a Consulta Pública 95 

o item 8 da pauta, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, no item 9 da pauta (Assuntos 96 

Gerais), o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho solicitou que o Diretor Geral da AGIR fizesse 97 

algumas considerações sobre o contrato de concessão do transporte coletivo urbano do município 98 

de Blumenau na época de pandemia, e este informou que o contrato de concessão é regulado pela 99 

Agência nos mesmos termos que se faz a regulação do saneamento básico, porém, com outros 100 

princípios, e a primeira fase deste procedimento se iniciou com a BluMob solicitando à Prefeitura 101 

Municipal de Blumenau – PMB a reposição do desequilíbrio econômico-financeiro, porém, em 102 

momento de pandemia, é necessário diferenciar o desequilíbrio com a perda de receita, sendo que 103 

a Concessionária não há fluxo de caixa por conta da paralisação do serviço. Diante disso, a PMB 104 

requereu que a AGIR procedesse à abertura de um processo administrativo para apurar os impactos 105 

econômicos-financeiros decorrentes da paralisação do serviço de transporte coletivo urbano 106 

durante a pandemia oriunda do coronavírus (COVID-19), contados a partir do dia 17 de março do 107 
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corrente ano, sugerindo medidas alternativas para redução dos custos da operação do serviço, 108 

visando a recompor equação econômica-financeira do contrato de concessão. Assim, explicou que 109 

o transporte coletivo municipal também seria essencial e o processo administrativo estuda quanto 110 

a BluMob precisa para voltar a operar no município, efetuando o pagamento aos funcionários e 111 

fornecedores, e foi apurado que tem o déficit de caixa de 6 milhões de reais, não significando que 112 

este valor entrará na conta da PMB atualmente, porém, dentro do contrato de concessão isso 113 

refletirá no reajuste no final do ano, integrando o valor da tarifa. Esclareceu ainda que o poder 114 

público precisará repassar dinheiro à BluMob pois não conseguirá transferir o reajuste ao usuário, 115 

e a PMB solicitou que a Agência fizesse a auditoria dos valores que a Concessionária apresentou. 116 

Finalizou a fala explicando que caso as partes não concordem com a decisão, estas recorrerão ao 117 

Comitê para o julgamento final. Tomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação 118 

parabenizou a Agência pela transparência do trabalho em questão e nada mais havendo a ser 119 

tratado, deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana 120 

Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, 121 

será assinada e publicada nos termos estatutários. 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 _______________________________                           _________________________________                                       127 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 128 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 129 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 130 


