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 1 

ATA Nº 71/2020, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 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 POR 7 

VIDEOCONFERÊNCIA. 8 

 9 

 10 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, de acordo com a convocação 11 

enviada por e-mail no dia dezenove de novembro do corrente ano, publicada do Diário Oficial dos 12 

Municípios – DOM, Edição nº 3326, página 1846 de dezenove de novembro do mesmo ano, no 13 

site da AGIR, às 14 horas, ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, 14 

depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A reunião contou com a 15 

presença dos seguintes Conselheiros: a Sra. Adriane Grätsch Thiem, o Sr. Christian Marlon Panini 16 

de Carvalho, o Sr. Ciro Adriano da Silva; o Sr. Gabriel Cristofolini, o Sr. José Carlos Spengler, o 17 

Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. Luiz Alberto de Souza, o Sr. Natanael Gutz, o Sr. Richard 18 

Buchinski, Sr. Rogério José Olinger, o Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, o Sr. Sérgio Pintarelli, além 19 

de demais presenças: a Sra. Eraci Lemonage - Usuária referente ao Procedimento de Ouvidoria nº 20 

094/2018; a Sra. Elisangela Guckert Becker - Advogada da CASAN, o Sr. Raphael dos Santos 21 

Coelho - Ouvidor da CASAN, a Sra. Karla Celina Ghisi da Luz - Engenheira Sanitarista e 22 

Ambiental da CASAN, o Sr. Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR; a Sra. Ana Claudia 23 

Hafemann - Diretora Administrativa e Institucional da AGIR; a Sra. Luiza Sens Weise - Ouvidora 24 

da AGIR; o Sr. Tarcísio Oecksler - Auxiliar Administrativo da AGIR, e a Sra. Thayana Seibt - 25 

Assessora de Diretoria da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação 26 

foram iniciados pelo Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, Presidente deste Comitê, 27 

designando a Sr. Thayana Seibt como secretária e logo colocou para apreciação a Ordem do Dia: 28 

(1) - Leitura e Aprovação das Atas nº 069 e 070; (2) - Voto do relator ao Procedimento de 29 

Ouvidoria nº 175/2019 (recurso administrativo à AGIR devido ao indeferimento do Processo 30 

Administrativo nº 434/1709 do SAMAE de Blumenau/SC); (3) - Voto do relator ao 31 

Procedimento de Ouvidoria nº 094/2018 (recurso administrativo à AGIR referente à 32 

aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade nos autos do Processo 33 
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Administrativo nº 412/1708 do SAMAE de Blumenau); (4) - Voto do relator ao Procedimento 34 

de Ouvidoria nº 205/2019 (recurso administrativo à AGIR devido ao indeferimento do 35 

Processo Administrativo da CASAN de Indaial); (5) - Sorteio de relator ao Procedimento de 36 

Ouvidoria nº 219/2020 (recurso administrativo interposto da decisão do Procedimento 37 

Administrativo nº 357/1907 do SAMAE de Blumenau); (6) - Assuntos gerais - (6.1) - 38 

Prorrogação de 30 dias do Edital de Convocação nº 004/2020. Seguindo a ordem do dia 39 

estabelecida no edital de convocação, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR colocou o 40 

item 1 (Leitura e Aprovação das Atas nº 069 e 070) em apreciação, onde se manifestou para que 41 

fosse feita a correção de algumas palavras nas atas, após os reparos, não houve mais manifestações 42 

dos Conselheiros, sendo estas aprovadas por unanimidade. O item 2 (Voto do Relator ao 43 

Procedimento de Ouvidoria nº 175/2019 - recurso administrativo à AGIR devido ao 44 

indeferimento do Processo Administrativo nº 434/1709 do SAMAE de Blumenau/SC) da 45 

pauta foi apresentado pelo Conselheiro Gabriel Cristofolini, que explanou brevemente os fatos de 46 

acordo com as informações originárias da reclamação, onde a Usuária alega que a Autarquia 47 

aplicou o TOI em função do impedimento de acesso ao hidrômetro, e a mesma informou que 48 

compareceu três vezes ao SAMAE, sendo que na primeira oportunidade em que foi a Autarquia 49 

não teve como levar a caixa para substituição e na segunda vez que compareceu para solicitar 50 

retirada de caixa padrão, entretanto não conseguiu retirar pois o sistema estava fora do ar. Após a 51 

apresentação dos fatos, proferiu o seu voto, julgando improcedente o recurso interposto pela 52 

Usuária, mantendo a Decisão do Diretor Geral da AGIR, e ainda observou a necessidade de 53 

mudança no processo de comunicação e orientação ao consumidor e o aumento do prazo de 54 

resposta ao TOI. Tomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação abriu a palavra aos 55 

demais Conselheiros para manifestações, onde o Sr. José Carlos Spengler questionou há quanto 56 

tempo a Usuária é consumidora do sistema na condição que se encontrava, no qual o Relator 57 

informou que há 19 anos, ainda mencionando que não houve nenhuma reclamação nesses anos por 58 

conta do hidrômetro estar na parte externa e/ou suado conforme exposto em tela. Em seguida, o 59 

Sr. Sérgio Pintarelli questionou se o hidrômetro suado é de responsabilidade do usuário, e diante 60 

disso o Presidente deste Comitê informou que a questão não é a culpabilidade do estado do HD e 61 

sim a notificação ao usuário para proceder a alteração, onde transcorreu o prazo por uma série de 62 

falhas no procedimento, e conforme mencionado em outras reuniões, já está sendo adequado junto 63 

ao SAMAE a notificação do TOI, e para isso estão sendo usadas as próprias regulamentações da 64 

Agência. Logo após, o Sr. Natanael Gutz tomou a palavra e informou que o padrão do hidrômetro 65 
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teve alteração, e diante disso a questão do prazo passou a ser o problema por demandar outros 66 

serviços para que a troca do HD seja realizada conforme a Autarquia exige. Em seguida, o Sr. Luiz 67 

Alberto de Souza tomou a palavra, mencionando que a sua opinião sobre a alínea “a” do inciso III, 68 

art. 126 do Decreto Municipal nº 10.809/2015, “impedimento de leitura, acesso ao hidrômetro e 69 

ao ramal predial de água e esgoto”, falta interpretação de texto, pois na ausência de um segundo 70 

verbo, o SAMAE tem interpretado equivocadamente este dispositivo em razão da falta da palavra 71 

“impedimento” antes da palavra “acesso”, sendo que os usuários, na maioria dos casos, não têm 72 

impedido o acesso à leitura dos hidrômetros, mas é a questão que a Autarquia vem notificando. 73 

Assim, o Conselheiro mencionou que, o que deveria de fato ser o motivo de notificação, é 74 

realmente impedir o acesso ao HD, não o difícil acesso, solicitando novamente que seja feita uma 75 

revisão desta legislação. Não havendo mais nenhuma manifestação, o Presidente deste Comitê de 76 

Regulação colocou a decisão do Relator em votação, perguntando a cada Conselheiro o seu voto, 77 

e o Sr. Rogério José Olinger, Sr. Luiz Alberto de Souza, Sr. Sérgio Pintarelli, Sr. Rodrigo Afonso 78 

de Bortoli, Sr. José Vilson Brassiani, Sr. Ciro Adriano da Silva, a Sra. Adriane Grätsch Thiem e o 79 

Sr. Natanael Gutz votaram a favor do Relator, o Sr. José Carlos Spengler votou contra o Relator e 80 

o Sr. Richard Buchinski se absteve por não ter acompanhado o início da apresentação do voto, e o 81 

Sr. Rogério José Olinger acabou se desconectando da reunião, ficando sem internet. Por maioria, 82 

ficou mantida a decisão da Agência, negando o recurso apresentado pela Usuária. Dando 83 

seguimento à pauta, no item 3 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 094/2018 - 84 

recurso administrativo à AGIR referente à aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de 85 

Irregularidade nos autos do Processo Administrativo nº 412/1708 do SAMAE de Blumenau) 86 

foi dada a palavra a Usuária Sr. Eraci Lemonge para sustentação oral, e esta iniciou a defesa 87 

informando ser usuária do imóvel desde o ano de 1992, e em 2009 passou a locar a casa. No ano 88 

de 2006 a Usuária solicitou que fosse efetuada a troca do hidrômetro com problema e não teve 89 

retorno da Autarquia. Após a aplicação do TOI, não sabendo que precisaria efetuar a troca do HD 90 

dentro do prazo de 30 dias, pelo fato do locatário ter recebido a notificação e não ter entregue 91 

imediatamente a Usuária/Locadora, esta informou ainda que fez tudo dentro do prazo e diante 92 

disso interpôs o recurso contra a Decisão proferida pela Direção Geral da AGIR. Em seguida, para 93 

apresentação do voto do Relator, foi dada a palavra ao Conselheiro Luiz Alberto de Souza que 94 

expôs toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com as informações originárias da 95 

reclamação. Após a apresentação dos fatos o Relator proferiu o seu voto, julgando procedente o 96 

recurso interposto pela Usuária, considerando que esta não foi regularmente notificada pela 97 
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Autarquia, mediante protocolo, conforme § 1°, do Art. 127 do Decreto Municipal n° 1.089/2015, 98 

sobre o serviço de mudança de posição do hidrômetro, ensejando dessa forma a nulidade do TOI, 99 

e consequentemente da multa aplicada. Em sequência, o Presidente deste Comitê de Regulação 100 

colocou a decisão do Relator em votação e por unanimidade foi acolhido o voto, anulando a multa 101 

imposta. Após debaterem sobre o cadastro da conta, a Sra. Elisangela Guckert Becker esclareceu 102 

aos Conselheiros que atualmente a fatura d’água não pode ser mais propter rem, sendo uma 103 

decisão do STF, onde se vincula ao CPF e não mais ao imóvel, sendo assim, o registro fica no 104 

nome do locatário nos casos de imóveis alugados. Dando sequência aos itens da pauta, o item 4 105 

(Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 205/2019 - recurso administrativo à AGIR 106 

devido ao indeferimento do Processo Administrativo da CASAN de Indaial) foi apresentado 107 

pelo Conselheiro Natanael Gutz que proferiu toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com 108 

as informações originárias da reclamação, tratando de recurso administrativo interposto pelo 109 

Usuário solicitando o recálculo das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, 110 

devido vazamento oculto nas instalações hidráulicas do imóvel. Depois de toda apresentação do 111 

relatório, o Conselheiro proferiu o seu voto, julgando improcedente o recurso interposto pela 112 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. Tomando a palavra, o Presidente deste 113 

Comitê de Regulação colocou a decisão do relator em votação, perguntando a cada Conselheiro 114 

presente o seu voto, e o Sr. Luiz Alberto de Souza, o Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli, a Sra. Adriane 115 

Grätsch Thiem, o Sr. Rogério José Olinger, o Sr. Gabriel Cristofolini, o Sr. Ciro Adriano da Silva, 116 

o Sr. José Carlos Spengler e o Sr. Richard Buchinski votaram a favor do relator, quando o Sr. José 117 

Vilson Brassiani se absteve do voto por ter trabalhado na Agência da CASAN na cidade de Indaial 118 

e o Sr. Sérgio Pintarelli não votou pois precisou se retirar desta reunião. Na sequência, foi realizado 119 

o sorteio do relator do item 5 (Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 219/2020 120 

(recurso administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 357/1907 121 

do SAMAE de Blumenau), onde o Sr. Sérgio Pintarelli foi sorteado. Em seguida, no item (6) - 122 

Assuntos gerais - (6.1) - Prorrogação de 30 dias do Edital de Convocação nº 004/2020, o 123 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR informou sobre a prorrogação e ressaltou as duas 124 

vagas abertas para compor este Comitê de Regulação, sendo 1 vaga a ser indicada pela sociedade 125 

civil organizada na área de saneamento básico, e 1 vaga indicada pela AGIR. Foi informado ainda 126 

que os mandatos dos Conselheiros Luiz Alberto de Souza e Adriane Grätsch Thiem serão 127 

prorrogados até que seja preenchida estas vagas com o novo edital. Nada mais havendo a ser 128 

tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta 129 
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reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente 130 

ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 131 

 132 

 133 

 134 

 _______________________________                           _________________________________                                       135 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 136 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 137 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 138 


