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ATA Nº 89/2022, DE 30 DE AGOSTO DE 2022 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 

Em trinta de agosto de dois mil e vinte e dois, de acordo com a convocação enviada por e-mail no 10 

dia dezesseis de agosto do corrente ano, publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM, 11 

Edição nº 3948, página 2130 de dezesseis de agosto do mesmo ano e no site da AGIR, às 14 horas 12 

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

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

conselheiros: Sr. João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Sr. Ciro Adriano da Silva, Sr. Christian 15 

Marlon Panini de Carvalho, Sr. Edson Strithorst, Sr. José Carlos Spengler, Sr. José Vilson 16 

Brassiani, Sr. Natanael Gutz, Sr. Rodrigo Afonso De Bortoli, Sr. Rogério José Olinger, do Sr. 17 

Richard Buchinski, da Sra. Simone Gomes Traleski, e do Sr. Sérgio Pintarelli, além de demais 18 

presenças: o Dr. Daniel Antonio Narzetti – Diretor-Geral da AGIR; a Sra. Thayana Seibt - 19 

Assessora de Diretoria da AGIR; a Sra. Luiza Sens Weise - Ouvidora da AGIR; a Sra. Letícia 20 

Amanda Darrazão - Estagiária da Ouvidoria da AGIR; o Sr. A. C. F. - Usuário/Parte no Processo 21 

de Ouvidoria nº 246/2020; e a Sra. O.S. - Usuária/Parte nos Processos de Ouvidoria nº 253, 257 e 22 

258/2021. Os trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados pelo Sr. 23 

João Marcos Bosi Mendonça de Moura, Presidente deste Comitê, designando a Sra. Thayana Seibt 24 

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

Relator aos Procedimentos de Ouvidoria nº 253, 257 e 258/2021; (2) - Voto do Relator ao 26 

Procedimento de Ouvidoria nº 246/2020; (3) - Sorteio de Relator ao Procedimento de 27 

Ouvidoria nº 277/2022; (4) - Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 280/2022; 28 

(5) - Assuntos Gerais. Seguindo a ordem do dia estabelecida na convocação, o item 1 (Voto do 29 

Relator aos Procedimentos de Ouvidoria nº 253, 257 e 258 de 2021) da pauta foi apresentado 30 

pelo conselheiro Edson Strithorst, que expôs em tela o seu relatório, explicando os fatos de acordo 31 

com as informações originárias dos incidentes, que tratam de recursos administrativos interpostos 32 

pela usuária Sra. O. S. contra as decisões proferidas pelo SAMAE e pela Direção-Geral da AGIR 33 

nos autos dos Processos de Ouvidoria nº 253, 257 e 258 de 2021, defendendo que, desde o ano de 34 
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2014, considera que pela frequente falta de água, está pagando ar e não água. O SAMAE alegou 35 

que poderia haver vazamento oculto e a Sra. O.S. negou que isso tenha ocorrido. No imóvel 36 

inicialmente havia um único HD que foi depois substituído por outros três. Na sequência, como 37 

não houve sustentação oral da parte, o relator apresentou o seu voto, e diante dos argumentos 38 

juntados aos autos, julgou improcedente o recurso interposto pela usuária. Após breve discussão, 39 

o Presidente do Comitê de Regulação colheu os votos dos conselheiros, e por unanimidade foi 40 

acolhida a decisão do relator. Seguindo à pauta, o item 2 (Voto do Relator ao Procedimento de 41 

Ouvidoria nº 246/2020) foi apresentado pelo conselheiro Richard Buchinski, que exibiu em tela 42 

o seu relatório, explicando os fatos de acordo com as informações originárias do incidente, que 43 

trata de recurso administrativo interposto da decisão do Procedimento Administrativo nº 706/1911 44 

do SAMAE de Blumenau, onde o usuário Sr. A. C. F. contesta a aplicação da multa, solicitando o 45 

cancelamento exposto pelo TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 191/2019, entregue 46 

no dia 10/10/2019, por interligações irregulares da cozinha na rede coletora e do tanque da lavação 47 

na caixa de gordura. O Requerente ainda contestou o indeferimento do seu requerimento, alegando 48 

que não cometeu a infração apontada pela Autarquia SAMAE, pois as instalações estão ligadas na 49 

rede de esgotamento sanitário desde a antiga Odebrecht Ambiental, e por isso não possui caixa de 50 

gordura. Afirma ainda que realizou a interligação do sistema coletor de esgoto e sua destinação 51 

correta de acordo com a Lei. Em seguida, foi dada a palavra ao Sr. A. C. F., usuário do 52 

Procedimento de Ouvidoria nº 246/2020, para sustentação oral, alegando que tem uma caixa de 53 

passagem no lugar da caixa de gordura, informando que as instalações estão ligadas na rede de 54 

esgotamento sanitário desde a antiga Odebrecht Ambiental, e o SAMAE aplicou a multa, acusando 55 

o usuário de despejar resíduos diretamente na rede fluvial. O Requerente ainda relatou que o esgoto 56 

da sua residência é todo encaminhado para rede coletora conforme consta na própria multa, a 57 

despeito de haver ou não caixa de gordura, e por isso solicitou o cancelamento da multa, 58 

argumentando que o valor não condiz com a realidade do próprio Termo de Ocorrência de 59 

Irregularidade entregue. Na sequência, o relator apresentou o seu voto, destacando o equívoco por 60 

parte da Autarquia na apuração da infração estabelecida pelo TOI, utilizando como base legal o 61 

artigo 126, inciso III, alínea J, do Decreto nº 10.809/2015, e diante dos argumentos trazidos pelo 62 

recorrente, julgou improcedente o recurso interposto pelo usuário. Após um longo debate, o 63 

Presidente do Comitê de Regulação colheu os votos dos conselheiros, e por unanimidade, não foi 64 

acolhida a decisão do relator. Em seguida, o Sr. Christian Marlon Panini de Carvalho apresentou 65 

o voto divergente, expondo a discordância, em vista que o recurso apresentado pelo usuário merece 66 

acolhimento, pois a nulidade inserida no auto de infração não admite emenda, em assim, o 67 



 
 

3 

 

emendando, estaria a Autarquia violando o devido processo legal. Expôs ainda que o auto de 68 

infração deve sempre corresponder àquele conteúdo verificado na fiscalização. Assim, a 69 

inexistência da infração precisa estar consignada de maneira idêntica em sua capitulação na 70 

fiscalização e no auto de infração. Diante disso, foi deferido o requerimento do usuário, cancelando 71 

a multa exposta pelo TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) por interligações irregulares da 72 

cozinha na rede coletora e do tanque da lavação na caixa de gordura. Dando sequência à pauta, o 73 

item 3 (Sorteio de Relator ao Procedimento de Ouvidoria nº 277/2022) foi sorteado para o 74 

conselheiro Rodrigo Afonso De Bortoli, e o item 4 (Sorteio de Relator ao Procedimento de 75 

Ouvidoria nº 280/2022) para o conselheiro Ciro Adriano Da Silva. No item 5 (Assuntos Gerais) 76 

a Sra. Luiza Sens Weise apresentou as tabelas comparativas entre as agências reguladoras e dos 77 

regulados pela AGIR sobre o vazamento oculto e o TOI, e lembrou que essas tabelas foram 78 

enviadas por e-mail para melhor análise. Continuando nos Assuntos Gerais, foi colocado em 79 

apreciação a minuta de revisão da Resolução Normativa AGIR nº 007/2019, que estabelece as 80 

Condições Gerais e Diretrizes Regulatórias para Prestação dos Serviços Públicos de Limpeza 81 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, e por unanimidade, foi aprovado para consulta 82 

pública. Finalizando o item 5, foi informado aos conselheiros que foi enviado um ofício à CASAN, 83 

com prazo de trinta dias para pagamento da multa, junto com a Notificação de Imposição e 84 

Penalidade e Boleto com o valor da multa referente ao Processo Técnico nº 102/2020, cujo objeto 85 

trata da qualidade da água tratada e distribuída no período de 2019/2020 no município de Doutor 86 

Pedrinho/SC, que no mês de abril foi apresentado o voto do relator sobre o recurso administrativo 87 

interposto pela Concessionária contra a decisão proferida pela Direção-Geral da AGIR. Não 88 

havendo mais manifestações e nada mais a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da 89 

AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião ordinária, determinando que eu, Thayana 90 

Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos conselheiros, 91 

será assinada e publicada nos termos estatutários. 92 
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__________________________________                           _________________________________                                       95 

João Marcos Bosi Mendonça de Moura                                               Thayana Seibt 96 

   Presidente do Comitê de Regulação                                   Assessora de Diretoria da AGIR 97 

                                                                                                              e Secretária “ad hoc” 98 
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