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ATA Nº 73/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 2021 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 vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, de acordo com a 10 

convocação enviada por e-mail no dia dezoito de janeiro do corrente ano, publicada no Diário 11 

Oficial dos Municípios – DOM, Edição nº 3382, páginas 14 e 15 de dezesseis de janeiro do mesmo 12 

ano, no site da AGIR, às 14 horas, ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma 13 

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

a presença dos seguintes Conselheiros: a Sra. Adriane Grätsch Thiem, o Sr. Christian Marlon 15 

Panini de Carvalho, o Sr. Ciro Adriano da Silva, o Sr. José Carlos Spengler, o Sr. José Vilson 16 

Brassiani, o Sr. Luiz Alberto de Souza, o Sr. Natanael Gutz, o Sr. Richard Buchinski, Sr. Rogério 17 

José Olinger, o Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, o Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais presenças: 18 

a Sra. Nicole Lana Machado – Coordenadora do Setor Comercial do SAMAE/Blumenau, a Sra. 19 

Valdete de Souza - Usuária, a Sra. Maria de Fátima Martins - Assessora Jurídica da AGIR, Sr. 20 

Luciano Gabriel Henning - Assessor Jurídico da AGIR, Sra. Luiza Sens Weise - Ouvidora da 21 

AGIR, o Sr. Heinrich Luiz Pasold - Diretor Geral da AGIR, e a Sra. Thayana Seibt - Assessora de 22 

Diretoria da AGIR. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados 23 

pelo Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho, Presidente deste Comitê, designando a Sra. Thayana 24 

Seibt como secretária para esta reunião e logo colocou para apreciação a Ordem do Dia: (1) 25 

Aprovação das atas anteriores (nº 71 e 72); (2) Apresentação do SAMAE/Blumenau sobre 26 

Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI e prazos; (3) Voto do relator ao Procedimento 27 

de Ouvidoria nº 204/2019 (Recurso Administrativo à AGIR devido ao indeferimento do 28 

Processo Administrativo nº 646/1812 do SAMAE/Blumenau); (4) Voto do relator ao 29 

Procedimento de Ouvidoria nº 138/2018 (Recurso do usuário devido ao indeferimento do 30 

Processo Administrativo 226/1804 do SAMAE de Blumenau/SC); (5) Voto do relator ao 31 

Procedimento de Ouvidoria nº 215/2020 (Recurso Administrativo interposto da decisão do 32 

Procedimento Administrativo nº 643/1812 do SAMAE/Blumenau); (6) Sorteio de relator ao 33 
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Procedimento de Ouvidoria nº 086/2018 (Recurso Administrativo à AGIR referente à 34 

aplicação de TOI nos autos do Processo Administrativo nº 638/1711 do SAMAE 35 

Blumenau/SC); (7) Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 230/2020 (Recurso 36 

Administrativo devido ao indeferimento do Processo Administrativo n° 55/2002 do SAMAE 37 

de Blumenau); (8) Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 133/2018 (Recurso 38 

Administrativo interposto da decisão do Processo Administrativo nº 260/1706 do SAMAE de 39 

Blumenau); (9) Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 226/2020 (Recurso 40 

Administrativo interposto à AGIR referente à aplicação de TOI nos autos do Processo 41 

Administrativo nº 108/1903 do SAMAE de Blumenau/SC); (10) Assuntos gerais; (10.1) 42 

Minuta da Resolução Normativa nº 12/2020 (Dispõe sobre o procedimento para o 43 

recebimento e tratamento das manifestações dos usuários dos serviços regulados dos 44 

Municípios associados). Seguindo a ordem do dia estabelecida na convocação, o Presidente do 45 

Comitê de Regulação da AGIR colocou o item 1 (Leitura e Aprovação das Atas nº 071 e 072) 46 

em apreciação, informando as dúvidas enviadas por e-mail do Conselheiro Sérgio Pintarelli e logo 47 

as atas foram aprovadas por unanimidade, sem mais manifestações dos Conselheiros. Antes de 48 

apresentar o item 2 da pauta, foi adiantado o item 3 (Voto do relator ao Procedimento de 49 

Ouvidoria nº 204/2019 - Recurso Administrativo à AGIR devido ao indeferimento do 50 

Processo Administrativo nº 646/1812 do SAMAE/Blumenau) e dada a palavra a Usuária Sra. 51 

V. de S., que informou sua dificuldade em efetuar o pagamento da fatura, solicitando que fosse 52 

retirada a multa aplicada por difícil acesso ao hidrômetro, explicando que este fica próximo ao 53 

muro, que é baixo, e por isso não concorda com a multa, expondo ainda que só começou a trancar 54 

o portão de sua casa por segurança após ficar viúva. Informou ainda que ao ir a Autarquia para se 55 

informar de como proceder a mudança, estes não esclareceram a prorrogação do prazo e mesmo 56 

assim a Usuária efetuou a mudança do hidrômetro em dezembro de 2018. Após a sustentação oral 57 

da Usuária, foi dada a palavra ao Conselheiro Richard Buchinski, que explanou brevemente os 58 

acontecidos de acordo com as informações originárias da reclamação, e após a apresentação dos 59 

fatos, proferiu o seu voto, julgando improcedente o recurso interposto pela Usuária, mantendo a 60 

multa aplicada pelo SAMAE. Em seguida, o Conselheiro Luiz Alberto de Souza registrou 61 

novamente o seu pedido para que a AGIR notifique a Autarquia em relação a extorsão da multa 62 

de 15 vezes o valor aplicado sobre o difícil acesso a leitura do HD, reiterando o Decreto Municipal 63 

nº 10.809/2015. Tomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação informou que a 64 

Assessoria Jurídica da Agência já está tratando dessa questão para que seja modificado o 65 
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procedimento sem que seja alterado o decreto. Não havendo mais manifestações, o Presidente 66 

deste Comitê de Regulação colocou a decisão do Relator em votação, perguntando a cada 67 

Conselheiro o seu voto, onde os senhores José Vilson Brassiani, Adriane Grätsch Thiem, Ciro 68 

Adriano da Silva, Luiz Alberto de Souza, Rodrigo Afonso de Bortoli, Sérgio Pintarelli foram a 69 

favor do voto do Relator, enquanto os senhores José Carlos Spengler e Rogério José Olinger foram 70 

contra. Retornando ao item 2 da pauta (Apresentação do SAMAE/Blumenau sobre Termo de 71 

Ocorrência de Irregularidade – TOI e prazos), foi dada a palavra a Sra. Nicolle Lana Machado 72 

que esclareceu aos presentes que o TOI é aplicado em situações graves e gravíssimas, e isso está 73 

esclarecido no Decreto Municipal nº 10.809/2015, mencionando que nos casos graves é aplicado 74 

multa em 15 vezes a tarifa mínima da economia e nas infrações gravíssimas 25 vezes. O valor da 75 

multa interfere se o imóvel é cadastrado com mais de uma residência ou comércio. Referente a 76 

entrega do TOI, foi realizado um processo de mudanças pela Autarquia e atualmente é enviado um 77 

comunicado ao usuário informando a regularidade, dando um prazo de 15 dias para que este 78 

procure o SAMAE para resolver a situação, e caso o usuário não entre em contato dentro desse 79 

prazo, é aplicado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, que ainda é concedido mais 30 dias 80 

para que o cliente solucione o problema. Em casos gravíssimos não é concedido prazo ao usuário, 81 

exemplificando uma ligação clandestina. Logo em seguida, o Presidente do Comitê disse que os 82 

Conselheiros têm enfrentado uma disparidade no que diz respeito ao andamento no procedimento 83 

que o SAMAE instala, entre a comunicação dos 15 dias iniciais e da aplicação do TOI, não 84 

deixando claro aos usuários esse andamento que foi esclarecido pela Sra. Nicolle Lana Machado. 85 

O Presidente ainda informou que estes comunicados entregues aos usuários muitas vezes não são 86 

colhidos assinaturas de que estão cientes da situação de irregularidade, e mencionou que o Comitê 87 

de Regulação chegou a uma conclusão que este procedimento de comunicação que foi criado pela 88 

Autarquia é conveniente, porém, precisa ser institucionalizado, e diante disso, o entendimento 89 

pode acontecer por regulação da Agência, sugerindo a modificação, ou por regulação do próprio 90 

SAMAE, como já foi feito, enfatizando que este procedimento precisa seguir à risca, não sendo 91 

tratado como acessório e de fato ser acessório, pois a partir do momento que é inserido uma 92 

discricionariedade de não haver ou haver o comunicado caberá a uniformização por parte da 93 

Agência Reguladora, ou para entrar em contato em até 15 dias para buscar informações/soluções, 94 

precisa ser aplicado em todo caso. Ainda com a palavra, o Presidente deste Comitê mencionou que 95 

30 dias muitas vezes não são suficientes para que o usuário solucione a irregularidade, por 96 

demandar de investimentos, e informou que a intenção do contato do Comitê de Regulação com a 97 
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Autarquia é justamente sobre este prazo dado para que o usuário resolva o problema, justificando 98 

que diante da possibilidade de aplicação do TOI, seja fundamentado por parte do usuário para que 99 

seja ampliado este prazo. Depois de dito o que poderia ser melhorado, a Sra. Nicolle se manifestou 100 

informando que o SAMAE encontrará o melhor caminho para que seja solucionada estas questões 101 

sem causar nenhum dano ao usuário e Autarquia. Dando continuidade à pauta, no item 4 (Voto do 102 

relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 138/2018 - Recurso do usuário devido ao 103 

indeferimento do Processo Administrativo 226/1804 do SAMAE de Blumenau/SC) foi dada a 104 

palavra ao Conselheiro José Vilson Brassiani que expôs toda a síntese e cronologia dos fatos de 105 

acordo com as informações originárias da reclamação, tratando de recurso administrativo 106 

interposto pelo Usuário contra a decisão administrativa proferida pela Autarquia, que, de início 107 

compareceu ao endereço para realizar a suspensão do fornecimento do serviço de água por falta 108 

de pagamento, no dia 18.10.2017, porém verificaram a quitação do débito em aberto naquela data 109 

e não cortaram, entretanto, em 28.10.2017, retornaram à residência autuada e por meio de 110 

fiscalização aferiram irregularidade no hidrômetro do Usuário, aplicando as penalidades, nos 111 

termos da lei. Depois de toda apresentação do relatório, o Conselheiro proferiu o seu voto, julgando 112 

improcedente o recurso interposto pelo Usuário, mantendo a decisão do Diretor Geral da AGIR. 113 

Retomando a palavra, o Presidente deste Comitê de Regulação colocou o voto do Relator em 114 

votação e por unanimidade foi acolhido o parecer. Seguindo à pauta, no item 5 (Voto do relator 115 

ao Procedimento de Ouvidoria nº 215/2020 - Recurso Administrativo interposto da decisão 116 

do Procedimento Administrativo nº 643/1812 do SAMAE/Blumenau) foi apresentado pelo 117 

Conselheiro Rogério José Olinger, que proferiu toda a síntese e cronologia dos fatos de acordo 118 

com as informações originárias da reclamação, tratando de recurso administrativo interposto pela 119 

Usuária contra a Decisão proferida pela Direção Geral da AGIR, onde manteve a multa aplicada 120 

pela Autarquia referente à infração de impedimento de leitura, acesso ao hidrômetro e ao ramal de 121 

água e esgoto, ensejando à multa no valor de 15x a tarifa mínima. Depois de toda apresentação do 122 

relatório, o Conselheiro proferiu o seu voto, julgando procedente o recurso interposto pela Usuária, 123 

decidindo o cancelamento da multa aplicada pelo SAMAE. Após debaterem sobre o prazo de 124 

mudança do hidrômetro e diante disso informar a Autarquia do mesmo, o Presidente colocou a 125 

decisão do relator em votação, perguntando a cada Conselheiro presente o seu voto, e os senhores 126 

José Carlos Spengler, Ciro Adriano da Silva, Luiz Alberto de Souza, Natanael Gutz, Rodrigo 127 

Afonso de Bortoli e Sérgio Pintarelli votaram a favor do relator, quando os senhores Richard 128 

Buchinski e José Vilson Brassiani votaram contra e a Sra. Adriane Grätsch Thiem não votou pois 129 
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precisou se retirar antes da apresentação deste item. Na sequência, foi realizado os sorteios dos 130 

relatores dos itens 6 a 9, onde o Sr. Luiz Alberto de Souza foi sorteado para o item 6 (Sorteio de 131 

relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 086/2018 - Recurso Administrativo à AGIR 132 

referente à aplicação de TOI nos autos do Processo Administrativo nº 638/1711 do SAMAE 133 

Blumenau/SC), o Sr. Ciro Adriano da Silva para o item 7 (Sorteio de relator ao Procedimento 134 

de Ouvidoria nº 230/2020 - Recurso Administrativo devido ao indeferimento do Processo 135 

Administrativo n° 55/2002 do SAMAE de Blumenau), o Sr. Natanael Gutz para o item 8 136 

(Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 133/2018 - Recurso Administrativo 137 

interposto da decisão do Processo Administrativo nº 260/1706 do SAMAE de Blumenau) e 138 

para o item 9 (Sorteio de relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 226/2020 - Recurso 139 

Administrativo interposto à AGIR referente à aplicação de TOI nos autos do Processo 140 

Administrativo nº 108/1903 do SAMAE de Blumenau/SC) a Sra. Adriane Grätsch Thiem. Em 141 

seguida, no item 10 (Assuntos Gerais) – 10.1 (Minuta da Resolução Normativa nº 12/2020) o 142 

Presidente informou que as contribuições e a minuta do texto final foram enviadas por e-mail aos 143 

Conselheiros no dia 19/01/2021, dispensando a leitura, e logo colocou em apreciação, onde não 144 

houve manifestações, e assim aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o 145 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião 146 

ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que 147 

depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 148 

 149 

 150 

 151 

 152 

_______________________________                           _________________________________                                       153 

Christian Marlon Panini de Carvalho                                               Thayana Seibt 154 

  Presidente do Comitê de Regulação                                 Assessora de Diretoria da AGIR 155 

                                                                                                          e Secretária “ad hoc” 156 


