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RESOLUÇÃO Nº 042/2021 – COMITÊ DE REGULAÇÃO 

 

ENCERRA O PROCESSO DE OUVIDORIA Nº 244/2020, 
INSTAURADO EM RAZÃO DE RECURSO INTERPOSTO 
PELA USUÁRIA, EM FACE DE DECISÃO DO SAMAE DE 
BLUMENAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
  CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO, Presidente do Comitê de Regulação 

e HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas, respectivamente, (I) pelos artigos 31 e 36 do 

Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos munícipios consorciados, (II) Decreto 

nº 100/2021, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

 

CONSIDERANDO decisão anterior do SAMAE de Blumenau, que indeferiu o 

pedido do usuário/a recorrente;  

 

CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no 

dia 26 de outubro de 2021, por unanimidade de votos, aprovaram o relatório e o voto do 

Conselheiro Relator Sr. Edson Strithorst, no sentido de deferir o recurso apresentado pela 

usuária.  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Publicar para todos os efeitos legais o voto e a decisão do Comitê de 

Regulação, proferida no Processo de Ouvidoria nº 244/2020, em grau de Recurso, no qual o 

Conselheiro Relator votou pelo deferimento do pleito, sendo este acompanhado por 

unanimidade dos membros do Comitê de Regulação, conforme Ata nº 81/2021, da Reunião 

Ordinária do Comitê de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais 

do Médio Vale do Itajaí – AGIR, realizada em 26 de outubro de 2021. 

 

Art. 2º O Voto do Relator passa a integrar a presente Resolução. 

 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
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Blumenau, em 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO                             HEINRICH LUIZ PASOLD 
Presidente do Comitê de Regulação da AGIR                                Diretor Geral da AGIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



CHRISTIAN
MARLON PANINI
DE CARVALHO
919.917.579-72
Date: 21/02/2022
18:30:57 -03:00

Heinrich Luiz
Pasold
246.473.149-87
Data: 24/02/2022
11:10:46 -03:00



 

1 

 

 

Procedimento de Ouvidoria: 244/2020 

Objeto: Recurso Administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 606/2020 do 

SAMAE de Blumenau.  

Interessados:  SOLICITANTE: T. J. S. (CDC 68819)  

   DEMANDADOS:  AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de 

Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 

Blumenau/SC – SAMAE.  

Relator: EDSON MARCIO COELHO STRITHORST 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela usuária T.J.S. contra a Decisão proferida pela Direção 

Geral da AGIR nos autos do Procedimento de Ouvidoria n° 244/2020. 

 

 A usuária (T.J.S.) inconformada com cobrança de multa aplicada pelo SAMAE em Termo de Ocorrência 

de Irregularidade que considera indevida, porque havia solicitado ao SAMAE o conserto no cavalete que 

quebrou devido à queda de telhas sobre o mesmo, e, 15 dias após recebeu esse TOI. Inconformada, 

procurou a Ouvidoria da AGIR em razão de que a irregularidade não era de seu conhecimento por se 

tratar de imóvel que aluga para terceiros e porque ganha apenas um salário por mês e tem despesas 

com empréstimo. 

 

Na análise dos autos, verifiquei: 

a. Não há referência quanto à data da queda de telhas sobre o cavalete; 

b. Em 21/07/2020 por solicitação da parte interessada foi gerada Ordem de Serviço para 

verificação de hidrômetro/edificação (FL30); 

c. Em 27/07/2020 foi feita a troca do hidrômetro e constatado estar travado (FL 31); 

d. Em 10/08/2020, é encerrada a OS citando que o hidrômetro abastece caixa de água de 1000 l, 

piscina, atende a duas residências e que a tributação deverá passar a ser tributada sobre duas 

residências (FL30); 

e. SAMAE manda entregar TOI porque na ligação de água deste imóvel foi constatado que no 

hidrômetro havia objeto introduzido trancando mecanismo (turbina), impedindo funcionamento 

correto (FL 30 e 31); 

f. As FL 17 e 18 mostram que realmente há um objeto na grade de proteção da entrada de água 

no hidrômetro, porém não há foto(s) ou indicação mostrando o tamanho e comprimento deste 

objeto, nem qualquer comentário se havia ou não evidência de violação de lacre; 

g. Em 27/08/2020 a proprietária (T.J.S.) recebeu o TOI dando prazo de 15 dias para que se 

manifeste (FL 15 e 31); 

h. T.J.S. recorreu e teve como resposta INDEFERIMENTO ao seu recurso (FL 35); 

i. Nas leituras anteriores à data de troca do hidrômetro (JAN a JUL/2020), constata-se que houve 

registro de consumo de água e isso não deveria acontecer se houvesse bloqueio da turbina, pois 

se houvesse, a leitura deveria ser ZERO, no entanto nota-se também que nos meses OUT/2018 a 
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JAN/2019 pode sim ter havido burla no hidrômetro,  porque nesses meses a leitura foi ZERO (FL 

21); 

 

A partir do recebimento da demanda, a Ouvidoria da AGIR abriu o Procedimento Administrativo de 

Ouvidoria n° 244/2020, e expediu o Ofício nº 688/2020/OUV/AGIR intimando o diretor presidente do 

SAMAE para em 15 dias se manifestar acerca da situação apontada pela usuária (FL 37).  

 

O SAMAE se manifestou através do ofício nº 001/2021/SAMAE-PRES,  às fls. 39 a 45, no sentido de que o 

indeferimento do pedido da usuária se deu porque este TOI tem amparo legal devido violação de 

hidrômetro caracterizando infração gravíssima, de acordo com os Arts, 126, 127 e 129 do Decreto 

Municipal 10.809/2015. 

 

A seguir, a Ouvidoria da AGIR expediu o parecer conjunto n° 010/2021 e, ato contínuo, encaminhou o 

Procedimento para parecer jurídico.  

 

O Parecer Jurídico AGIR n° 010/2021 entendeu no sentido de que o pedido da usuária deveria ser 

indeferido com base no Art. 121 do Decreto nº 10.809/2015  

 

A Direção Geral da AGIR então se manifestou por meio da Decisão Preparatória n° 010/2021, 

determinando o encaminhamento ao Comitê de Regulação da AGIR para sorteio de relator e 

julgamento, conforme art. 1° do Decreto nº 106/2021 (FL 50). 

 

 

 

2. VOTO 

 

Diante dos argumentos trazidos pela recorrente, bem como da análise de toda a documentação dos 

autos, e, como exposto anteriormente o entendimento deste Relator é no sentido de julgar 

PROCEDENTE o recurso interposto pela usuária T.J.S.  

É como voto! 

 

Blumenau, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

 

________________________________ 

Edson Marcio Coelho Strithorst 

Relator 


