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 1 

ATA Nº 68/2020, DE 31 DE AGOSTO 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 e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, de acordo com a convocação 10 

enviada por e-mail no dia vinte e um de agosto do corrente ano, publicada no Diário Oficial dos 11 

Municípios, Edição nº 3237, página 1441 de vinte de agosto do mesmo ano, no site da AGIR, às 12 

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

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: 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, a Sra. Thayana Seibt - 20 

Assessora de Diretoria da AGIR, e o Sr. Venésio Senem - Parte do Procedimento de Ouvidoria nº 21 

197/2019. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados pelo Sr. 22 

Christian Marlon Panini de Carvalho, Presidente deste Comitê, designando a Sr. Thayana Seibt 23 

como secretária e colocou para apreciação a seguinte Ordem do Dia: (1) - Leitura e Aprovação 24 

da Ata nº 067; (2) - Voto do Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 194/2019 - K2 25 

Comércio Ltda (CDC 28644) - Referente ao recurso administrativo à AGIR devido ao 26 

Processo Administrativo 567/1710 do SAMAE de Blumenau/SC; (3) - Voto da Relatora ao 27 

Procedimento de Ouvidoria nº 148/2019 - João Wilson Santiago (CDC 31602) - Referente  ao 28 

recurso do SAMAE/Blumenau sobre a reclamação de aumento de consumo medido devido 29 

à alta pressão da rede pública de abastecimento de água; (4) - Voto do Relator ao 30 

Procedimento de Ouvidoria nº 197/2019 - Venésio Senem (CDC 1091131) - Referente ao 31 

recurso administrativo à AGIR devido ao parcial deferimento do Processo Administrativo 32 

476/1808 do SAMAE de Blumenau/SC; (5) - Sorteio de relator ao recurso da usuária Simone 33 
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Gracher (CDC 8041), devido ao indeferimento do Processo Administrativo 512/1710 do 34 

SAMAE de Blumenau/SC - Processo de Ouvidoria nº 169/2019; (6) - Sorteio de relator ao 35 

recurso da usuária Sandra Regina Gastaldi (CDC 13584), devido ao indeferimento do 36 

Processo Administrativo 434/1709 do SAMAE de Blumenau/SC - Processo de Ouvidoria nº 37 

175/2019; (7) - Sorteio de relator ao recurso da usuária Eraci Lemonage (CDC 27634) 38 

referente a aplicação de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade nos autos do Processo 39 

Administrativo nº 412/1708 do SAMAE de Blumenau/SC - Processo de Ouvidoria nº 40 

094/2018; (8) - Sorteio de relator ao recurso do usuário José Stolf (CDC 0026102-5), devido 41 

ao indeferimento do Processo Administrativo da CASAN de Indaial/SC - Processo de 42 

Ouvidoria nº 205/2019; (9) Assuntos Gerais; (9.1) - Nota Técnica (Fundamenta a Decisão da 43 

direção Geral e do Presidente do Comitê de Regulação da AGIR quanto à dispensa da 44 

realização de Análise de Impacto Regulatório para a Consulta Pública da Resolução 45 

Normativa que regulamenta o recebimento das manifestações dos usuários pela Ouvidoria 46 

da AGIR). Seguindo a ordem do dia estabelecida no edital de convocação, o Presidente do Comitê 47 

de Regulação da AGIR colocou o item 1 (Leitura e Aprovação da Ata nº 067) em apreciação, 48 

não havendo manifestações, esta foi aprovada por unanimidade. O item 2 da pauta (Voto do 49 

Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 194/2019 - K2 Comércio Ltda. (CDC 28644) - 50 

Referente ao recurso administrativo à AGIR devido ao Processo Administrativo 567/1710 do 51 

SAMAE de Blumenau/SC) foi apresentado pelo Sr. José Carlos Spengler que explanou 52 

brevemente os fatos de acordo com as informações originárias da reclamação, que trata do pedido 53 

de revisão das faturas de água dos meses de março a agosto/2017, sob alegação de que havia um 54 

vazamento oculto, bem como a isenção da cobrança da taxa mínima de lixo, sendo assim, os 55 

pedidos negados pelo SAMAE/Blumenau. Após a apresentação dos fatos, proferiu o seu voto, 56 

indeferindo o recurso impetrado pelo Reclamante em virtude de não haver embasamento legal para 57 

ambas solicitações. Tomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação colocou a decisão 58 

do relator em votação, perguntando a cada Conselheiro o seu voto, e nessa ordem: Sr. Rogério 59 

José Olinger, Sra. Adriane Grätsch Thiem, Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli, Sr. José Vilson 60 

Brassiani, Sr. Ciro Adriano da Silva, Sr. Sérgio Pintarelli, Sr. Luiz Alberto de Souza, Sr. Richard 61 

Buchinksi e o Sr. Gabriel Cristofolini votaram a favor do relator, sendo assim, por unanimidade, 62 

foi indeferido o pedido reformulado pelo Reclamante. Dando sequência à pauta, o item 3 (Voto 63 

da Relatora ao Procedimento de Ouvidoria nº 148/2019 - João Wilson Santiago (CDC 31602) 64 

- Referente a reclamação de aumento de consumo medido devido à alta pressão da rede 65 
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pública de abastecimento de água do SAMAE de Blumenau/SC) foi apresentado pela 66 

Conselheira Adriane Grätsch Thiem, que expôs toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo 67 

com as informações originárias da reclamação, onde o usuário contestou o consumo da fatura do 68 

mês de janeiro/2019, informando que houve vazamento no imóvel enquanto estava em viagem. 69 

Após a apresentação dos fatos, a Conselheira debateu com os demais Conselheiros, sanando suas 70 

dúvidas, e finalizou o seu voto esclarecendo que os artigos 115 e 116 do Decreto nº 10.809/2015 71 

tratam somente do vazamento oculto, não abrangendo as demais e inúmeras situações que podem 72 

envolver as partes, além de aplicar o artigo 140 do mesmo Decreto, que permite a utilização de 73 

legislação vigente, neste caso, artigo 3º, § 2º e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma 74 

vez que o SAMAE admitiu a possibilidade de ter havido sobrepressão naquela unidade causando 75 

o vazamento, quando da instalação da Válvula Reguladora de Pressão (VRP), assim, a Relatora 76 

votou pela improcedência do presente recurso e procedência da revisão da fatura. Tomando a 77 

palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação colocou o voto da Relatora em votação, 78 

perguntando a cada Conselheiro o seu voto, nessa ordem: Sr. Rogério José Olinger, Sr. Sérgio 79 

Pintarelli, Sr. Luiz Alberto de Souza, Sr. José Carlos Spengler, Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli, Sr. 80 

Ciro Adriano da Silva, Sr. José Vilson Brassiani, Sr. Richard Buchinksi e o Sr. Gabriel Cristofolini, 81 

por unanimidade, acompanharam o voto da relatora. Seguindo à pauta, antes de passar a palavra 82 

ao Conselheiro José Vilson Brassiani para apresentação do item 4 (Voto do Relator ao 83 

Procedimento de Ouvidoria nº 197/2019 - Venésio Senem (CDC 1091131) - Referente ao 84 

recurso administrativo à AGIR devido ao parcial deferimento do Processo Administrativo 85 

476/1808 do SAMAE de Blumenau/SC), o Presidente deste Comitê de Regulação passou a 86 

palavra ao Usuário, Sr. Venésio Senem, onde realizou sua alegação iniciando com a explicação de 87 

quando adquiriu o imóvel em leilão judicial, sendo prescritos todos os débitos anteriores à 88 

expedição de Carta de Arrematação. Sustentou ainda que requereu administrativamente a 89 

ilegalidade da cobrança da taxa da coleta de lixo, uma vez que o imóvel já teria sido desmanchado, 90 

ficando por 15 anos sem registro de consumo de água, conforme vistoria do SAMAE, e solicitou 91 

a desvinculação de todos os débitos sobre o imóvel. Após a sustentação do Reclamante, foi dada 92 

a palavra ao Sr. José Vilson Brassiani que apresentou toda a síntese e cronologia dos fatos, a 93 

narrativa dos fatos abreviados de acordo com as informações originárias da reclamação do Sr. 94 

Venésio Senem e registradas pelo SAMAE de Blumenau/SC. Em seguida, apresentou o mérito da 95 

questão e decisão, explicando conforme o que foi apresentado, que a criação de matrícula para 96 

tarifar o contribuinte está dentro da legalidade, pois é obrigação do Município recolher a taxa, 97 
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tanto que a isenção é a exceção à regra, nos termos do artigo 100 do Código Tributário do 98 

Município de Blumenau (Lei Complementar nº 632/2008), assim, afastando a má-fé sustentada e 99 

patrocinando o recolhimento da taxa de coleta de lixo. Diante disso, o Relator julgou improcedente 100 

o recurso interposto pelo Sr. Venésio Senem, ratificando a Decisão do Diretor Geral da AGIR. 101 

Sem manifestações dos demais Conselheiros, foi colocado o voto do Relator em votação, 102 

questionando na ordem: Sr. Sérgio Pintarelli, Sr. Richard Buchinski, Sr. Rogério José Olinger, Sra. 103 

Adriane Grätsch Thiem, Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli, Sr. Luiz Alberto de Souza, Sr. José Carlos 104 

Spengler, Sr. Ciro Adriano da Silva e o Sr. Gabriel Cristofolini, onde todos votaram a favor do 105 

relator, sendo assim, por unanimidade, foi indeferido o recurso do Usuário Sr. Venésio Senem. 106 

Dando sequência à pauta, foi realizado o sorteio de relatores dos itens 5 a 8, onde o Sr. Sérgio 107 

Pintarelli foi sorteado para o item 5 (Sorteio de relator ao recurso da usuária Simone Gracher 108 

(CDC 8041), devido ao indeferimento do Processo Administrativo 512/1710 do SAMAE de 109 

Blumenau/SC - Processo de Ouvidoria nº 169/2019), o Sr. Gabriel Cristofolini para o item 6 110 

(Sorteio de relator ao recurso da usuária Sandra Regina Gastaldi (CDC 13584), devido ao 111 

indeferimento do Processo Administrativo 434/1709 do SAMAE de Blumenau/SC - Processo 112 

de Ouvidoria nº 175/2019), o Sr. Luiz Alberto de Souza para o item 7 (Sorteio de relator ao 113 

recurso da usuária Eraci Lemonage (CDC 27634) referente a aplicação de TOI – Termo de 114 

Ocorrência de Irregularidade nos autos do Processo Administrativo nº 412/1708 do SAMAE 115 

de Blumenau/SC - Processo de Ouvidoria nº 094/2018), e o Sr. Natanel Gutz para o item 8 116 

(Sorteio de relator ao recurso do usuário José Stolf (CDC 0026102-5), devido ao 117 

indeferimento do Processo Administrativo da CASAN de Indaial/SC - Processo de Ouvidoria 118 

nº 205/2019). Em seguida, no item 9.1 da pauta (Assuntos Gerais: Nota Técnica (Fundamenta 119 

a Decisão da direção Geral e do Presidente do Comitê de Regulação da AGIR quanto à 120 

dispensa da realização de Análise de Impacto Regulatório para a Consulta Pública da 121 

Resolução Normativa que regulamenta o recebimento das manifestações dos usuários pela 122 

Ouvidoria da AGIR), o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho explicou que na última reunião 123 

deste Comitê de Regulação foi apresentada a minuta para uma Consulta Pública, que fará a 124 

regulamentação dos Procedimentos de Ouvidoria da AGIR, e ao ser lançada para apresentação, 125 

esta Consulta Pública precisa de algumas regulações necessárias, onde uma dessas regulações se 126 

refere a Análise de Impacto Regulatório (AIR), sendo sempre necessário quando há alguma 127 

modificação ampla na Agência Reguladora. Assim, sendo instrumento interno da AGIR, esta 128 

elaborou uma Nota Técnica dispensando a AIR, onde foi enviada por e-mail a todos os 129 
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Conselheiros, e o Presidente deste Comitê de Regulação solicitou nos termos do artigo 36 do 130 

Regimento Interno da AGIR, a inclusão deste item na pauta desta reunião, para deliberação de 131 

dispensa da AIR em questão e posterior assinatura da Decisão Conjunta da Direção Geral da Agir 132 

e do Comitê de Regulação por seu Presidente. Após a explicação aos Conselheiros, não houve 133 

manifestações, ficando então, aprovada a assinatura da Decisão Conjunta. Nada mais havendo a 134 

ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta 135 

reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente 136 

ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários 137 

 138 

 139 

 140 

 _______________________________                           _________________________________                                       141 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 142 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 143 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 144 


