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ATA Nº 70/2020, DE 3 DE NOVEMBRO 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 três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, de acordo com a convocação enviada 10 

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

Municípios – DOM, Edição nº 3299, página 1824 de vinte e três de outubro do mesmo ano, no site 12 

da 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: o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, o Sr. Ciro Adriano da Silva; o 15 

Sr. Gabriel Cristofolini, o Sr. José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson Brassiani, o Sr. Richard 16 

Buchinski, Sr. Rogério José Olinger, o Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli, o Sr. Sérgio Pintarelli, além 17 

de demais presenças: o Sr. Orlei Soares Martins - Usuário referente ao Procedimento de Ouvidoria 18 

nº 064/2017; o Sr. Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR; a Sra. Ana Claudia Hafemann - 19 

Diretora Administrativa e Institucional da AGIR; a Sra. Luiza Sens Weise - Ouvidora da AGIR; e 20 

a Sra. Thayana Seibt - Assessora de Diretoria da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do 21 

Comitê de Regulação foram iniciados pelo Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, Presidente 22 

deste Comitê, designando a Sr. Thayana Seibt como secretária e logo colocou para apreciação a 23 

Ordem do Dia: (1) - Leitura e Aprovação da Ata nº 069; (2) - Voto do relator ao Procedimento 24 

de Ouvidoria nº 186/2019 - devido a uma reclamação de divergência nas faturas; (3) - Voto 25 

do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 064/2017 - referente ao indeferimento do 26 

Processo Administrativo nº 051/1702 do SAMAE/Blumenau, referente à revisão de valores 27 

de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade; (4) - Voto do relator ao Procedimento de 28 

Ouvidoria nº 169/2019 - devido ao indeferimento do Processo Administrativo 512/1710 do 29 

SAMAE de Blumenau/SC; (5) - Sorteio de relator ao Procedimento Técnico nº 102/2020 - 30 

Recurso Administrativo interposto pela Companhia Catarinense de Água e Saneamento – 31 

CASAN, em face do Auto de Infração nº 008/2020 - AGIR (qualidade da água tratada e 32 

distribuída no período de 2019 e 2020 no município de Doutor Pedrinho); (6) - Sorteio de 33 
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relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 204/2019 - Recurso Administrativo à AGIR devido 34 

ao indeferimento do Processo Administrativo nº 646/1812 do SAMAE/Blumenau; (7) - 35 

Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 215/2020 - Recurso Administrativo 36 

interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 643/1812 do SAMAE/Blumenau; 37 

(8) - Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 083/2018 - Recurso Administrativo 38 

à AGIR referente ao indeferimento do pleito de revisão de valores nos autos do Processo 39 

Administrativo nº 453/1709 do SAMAE/Blumenau; (9) - Pedido de esclarecimento da 40 

contagem dos votos do Procedimento de Ouvidoria nº 123/2018; (10) - Assuntos gerais; (10.1) 41 

- Ofício ao SAMAE de Blumenau; (10.2) – Edital de Convocação nº 004/2020. Seguindo a 42 

ordem do dia estabelecida no edital de convocação, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR 43 

informou que o item 1 (Leitura e Aprovação da Ata nº 069), junto com a Ata da 70ª reunião, 44 

serão colocadas em aprovação na próxima reunião, para que sejam apreciadas de forma integral. 45 

O item 2 (Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 186/2019 - devido a uma 46 

reclamação de divergência nas faturas) da pauta foi apresentado pelo Conselheiro Ciro Adriano 47 

da Silva, que explanou brevemente os fatos de acordo com as informações originárias da 48 

reclamação, que trata da divergência nas faturas, onde a Usuária alega que havia um problema 49 

técnico, cujo este foi finalizado após a troca de cavalete pelo SAMAE/Blumenau, porém, não foi 50 

aceito o recálculo das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2019. Após a apresentação 51 

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

SAMAE/Blumenau, devendo assim, a Autarquia proceder o recálculo das faturas. Mencionou 53 

ainda os incisos do artigo 115 do Decreto nº 10.809/2015, que são os casos onde ocorrem a revisão 54 

do faturamento, quando há erro de leitura, vazamento oculto e no caso de desconformidade do 55 

hidrômetro devidamente comprovado em processo administrativo. Tomando a palavra, o 56 

Presidente deste Comitê de Regulação colocou a decisão do relator em votação, perguntando a 57 

cada Conselheiro o seu voto, e o Sr. Rogério José Olinger, Sr. Rodrigo Afonso de Bortoli, Sr. José 58 

Vilson Brassiani, Sr. Gabriel Cristofolini, Sr. Richard Buchinski, Sr. Sérgio Pintarelli e Sr. José 59 

Carlos Spengler votaram a favor do relator, sendo assim, por unanimidade, ficou mantida a decisão 60 

da Agência, negando o recurso apresentado pelo SAMAE. Dando seguimento à pauta, o item 3 61 

(Voto do relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 064/2017 - referente ao indeferimento do 62 

Processo Administrativo nº 051/1702 do SAMAE/Blumenau, referente à revisão de valores 63 

de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade) foi apresentado pelo Sr. Rodrigo Afonso de 64 

Bortoli, que expôs toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com as informações originárias 65 
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da reclamação, onde o Usuário interpôs recurso administrativo contra a decisão proferida pela 66 

Direção Geral da AGIR. Após a apresentação dos fatos o Relator proferiu o seu voto, julgando 67 

improcedente o recurso interposto pelo Usuário. Depois das considerações dos Conselheiros, o 68 

Presidente do Comitê de Regulação colocou a decisão do relator em votação e por unanimidade 69 

ficou mantida a Decisão do Diretor Geral da AGIR, julgando então, improcedente o recurso 70 

interposto pelo Usuário. Dando sequência aos itens da pauta, o item 4 (Voto do relator ao 71 

Procedimento de Ouvidoria nº 169/2019 - devido ao indeferimento do Processo 72 

Administrativo 512/1710 do SAMAE de Blumenau/SC) foi apresentado pelo Sr. Sérgio 73 

Pintarelli, onde foi exibido em tela toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo com as 74 

informações originárias da reclamação, tratando de recurso administrativo interposto pela Usuária 75 

contra a Decisão proferida pela Direção Geral da AGIR. Depois de toda apresentação do relatório, 76 

o Conselheiro proferiu o seu voto, julgando procedente o recurso interposto pela Usuária, diante 77 

dos argumentos trazidos por esta, bem como da análise de toda a documentação juntada aos autos. 78 

Tomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação colocou a decisão do relator em 79 

votação, perguntando a cada Conselheiro o seu voto, e o Sr. Ciro Adriano da Silva, o Sr. Rodrigo 80 

Afonso de Bortoli, o Sr. Richard Buchinski, o Sr. José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson Brassiani 81 

e o Sr. Rogério José Olinger votaram a favor do relator e o Sr. Gabriel Cristofolini votou contra, 82 

declarando vitorioso o relatório do Conselheiro Sérgio Pintarelli, para que seja provido o recurso 83 

apresentado pela Usuária em desfavor do SAMAE/Blumenau, cancelando a multa aplicada. Dando 84 

sequência à pauta, foi realizado o sorteio de relatores dos itens 5 a 9, onde o Sr. Ciro Adriano da 85 

Silva foi sorteado para o item 5 (Sorteio de relator ao Procedimento Técnico nº 102/2020 - 86 

Recurso Administrativo interposto pela Companhia Catarinense de Água e Saneamento – 87 

CASAN, em face do Auto de Infração nº 008/2020 – AGIR (qualidade da água tratada e 88 

distribuída no período de 2019 e 2020 no município de Doutor Pedrinho), o Sr. Richard 89 

Buchinski sorteado para o item 6 (Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 90 

204/2019 - Recurso Administrativo à AGIR devido ao indeferimento do Processo 91 

Administrativo nº 646/1812 do SAMAE/Blumenau), o Sr. Rogério José Olinger sorteado para 92 

o item 7 (Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 215/2020 - Recurso 93 

Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 643/1812 do 94 

SAMAE/Blumenau), o Sr. José Carlos Spengler sorteado para o item 8 (Sorteio de relator ao 95 

Procedimento de Ouvidoria nº 083/2018 - Recurso Administrativo à AGIR referente ao 96 

indeferimento do pleito de revisão de valores nos autos do Processo Administrativo nº 97 
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453/1709 do SAMAE/Blumenau, e o Sr. Rodrigo Afondo de Bortoli sorteado para o item 9 98 

(Pedido de esclarecimento da contagem dos votos do Procedimento de Ouvidoria nº 99 

123/2018). O item 10.1 (Ofício ao SAMAE de Blumenau) da pauta, foi tratado para que seja 100 

elaborado um ofício ao SAMAE/Blumenau para modificar as notificações aos Usuários e no item 101 

10.2 (Edital de Convocação nº 004/2020) o Presidente do Comitê de Regulação ressaltou as duas 102 

vagas abertas para compor este Comitê de Regulação, sendo 1 vaga a ser indicada pela sociedade 103 

civil organizada na área de saneamento básico, e 1 vaga indicada pela AGIR. Nada mais havendo 104 

a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta 105 

reunião ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente 106 

ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 107 

 108 

 109 

 110 

 _______________________________                           _________________________________                                       111 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 112 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 113 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 114 


