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 1 

ATA Nº 72/2021, DE 11 DE JANEIRO DE 2021 DA REUNIÃO 2 

EXTRAORDINÁRIA 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 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, de acordo com a convocação 10 

enviada por e-mail no dia sete de janeiro do corrente ano, publicada do Diário Oficial dos 11 

Municípios – DOM, Edição nº 3373, página 1375 de sete de janeiro do mesmo ano, no site da 12 

AGIR, às 14 horas, ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, depois 13 

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

seguintes Conselheiros: a Sra. Adriane Grätsch Thiem, o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, 15 

o Sr. Ciro Adriano da Silva; o Sr. Gabriel Cristofolini, o Sr. José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson 16 

Brassiani, o Sr. Luiz Alberto de Souza, o Sr. Richard Buchinski, Sr. Rogério José Olinger, o Sr. 17 

Rodrigo Afonso De Bortoli, o Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais presenças: a Sra. Karla Celina 18 

Ghisi da Luz - Engenheira Sanitarista e Ambiental da CASAN, o Sr. Vinicius Jacques da Silva - 19 

Engenheiro Químico da CASAN, o Sr. Mateus Viana - Engenheiro Químico da CASAN, a Sra. 20 

Estela Pamplona Cunha - Advogada da CASAN, o Sr. Alexandre Grillo - Engenheiro Civil da 21 

CASAN, a Sra. Heloísa A. Pereira dos Santos - Engenheira Sanitarista e Ambiental da CASAN, a 22 

Sra. Maria de Fátima Martins - Assessora Jurídica da AGIR, a Sra. Caroline Hoss - Engenheira 23 

Sanitarista da AGIR, o Sr. Ricardo Hübner - Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de 24 

Saneamento Básico da AGIR, o Sr. Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, e a Sra. 25 

Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê 26 

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

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

apreciação a Ordem do Dia: (1) - Voto do relator ao Procedimento Técnico nº 102/2020 29 

(Recurso da CASAN ao Auto de Infração nº 008/2020 da AGIR - Averiguação da qualidade 30 

da água tratada e distribuída no período de 2019 e 2020 no município de Doutor Pedrinho). 31 

Passada a palavra a Sra. Heloisa A. Pereira dos Santos para sustentação oral, esta informou que no 32 

ano de 2020 foi consultado o geólogo da Concessionária para verificar áreas para perfuração de 33 
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poços, para resolver a questão da qualidade d’água e também para melhorar o sistema de 34 

abastecimento. Após a perfuração de dois poços na região central do município, um deles deu 35 

improdutivo e logo perfuraram em outro local indicado pelo geólogo, onde a qualidade d’água não 36 

foi suficiente para realizar o tratamento simplificado e distribuir na região. Este segundo poço 37 

precisaria passar por um tratamento convencional, e diante disso, a Companhia aproveitou uma 38 

ETA – Estação de Tratamento de Água, porém, necessita de algumas melhorias para colocar em 39 

operação, pois a parte interna necessita de reparos. A CASAN já solicitou para que fosse realizada 40 

a reforma e agora estão no aguardo do resultado da licitação para os reparos e assim, colocar a 41 

ETA em funcionamento. Logo foi dada a palavra ao Conselheiro Ciro Adriano da Silva para 42 

apresentação de seu voto, onde expôs em tela e explanou os fatos de acordo com as informações 43 

originárias do procedimento, onde evidenciou que a Concessionária praticou as infrações previstas 44 

nos art. 12, VIII, e art. 14, XI, de natureza média e gravíssima, respectivamente, da Resolução 45 

Normativa AGIR nº 003/2013, expondo ainda que a Companhia não negou em seu recurso as não-46 

conformidades relativas ao número de amostragens e tentou justificar as não-conformidades 47 

relativas à potabilidade. Depois da apresentação dos fatos, proferiu o seu voto, julgando 48 

improcedente o recurso interposto pela CASAN e concordando com a Decisão do Diretor Geral 49 

da AGIR, mantendo o Auto de Infração. Após algumas considerações dos Conselheiros, o Sr. José 50 

Vilson Brassiani questionou se a coleta para análise da qualidade d’água está ocorrendo 51 

corretamente e o Sr. Vinícius Jacques da Silva informou sobre a dificuldade do cumprimento da 52 

saída do tratamento, mas a questão de medidas e o sistema de distribuição está sendo cumprido o 53 

quantitativo exigido pela portaria. Em relação a divulgação dos dados, a Companhia digita 54 

diretamente no site do SISAGUA por exigência da Vigilância Sanitária. Tomando a palavra, o 55 

Presidente deste Comitê de Regulação colocou a decisão do Relator em votação e esta foi aprovada 56 

por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 57 

deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, 58 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será 59 

assinada e publicada nos termos estatutários. 60 
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_______________________________                           _________________________________                                       63 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 64 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 65 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 66 


