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ATA Nº 048/2016, DE 10 DE MARÇO DE 2016 DA ASSEMBLEIA 1 

GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 2 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 3 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 4 

 5 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação publicada 6 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 1.939, Página 694, de 24.02.2016, no site e no mural da 7 

AGIR, reuniram-se no Auditório da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), no 8 

município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quatorze horas em primeira convocação. Sem 9 

número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às quatorze horas e trinta minutos em 10 

segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia 11 

foi iniciada sob a presidência do senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 12 

e Prefeito do Município de Rio dos Cedros para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os 13 

presentes, nomeou-se a senhora Giovana Peron – Estagiária da AGIR, para secretariar os trabalhos. A 14 

Assembleia contou ainda com a presença do senhor Nicanor Morro, Prefeito do Município de Apiúna; 15 

senhor Sergio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do 16 

Município de Pomerode; senhor Moacir Polidoro, Prefeito do Município de Ascurra; senhor Roberto 17 

Pedro Prudêncio Neto, Prefeito do Município de Brusque; senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do 18 

Município de Doutor Pedrinho; senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Júlio 19 

César de Souza Silva, Diretor de Sistemas de Informação da Prefeitura de Blumenau, representando o 20 

senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do Município de Blumenau, além de demais interessados. Os 21 

trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem 22 

do Dia: 1 – Aprovação da Ata Anterior; 2 – Prestação de contas 2015, 3 - Reajuste Anual dos Servidores, 23 

Auxílio Alimentação e Jeton para 2016, 4 – Relatório Anual de Atividades 2015, 5 – Regulação de 24 

Transportes Coletivos de Passageiros, 6 – Cessão de Servidora, e 7 - Assuntos Gerais. Iniciados os 25 

trabalhos o senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do 26 

Município de Rio dos Cedros, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Em 27 

continuidade, prosseguiu ao item 1 da pauta (Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua leitura 28 

dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia vinte e nove (29) de 29 

fevereiro, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item 2 30 

(Prestação de contas 2015), o senhor Fernando Tomaselli passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz 31 

Pasold, Diretor Geral da AGIR, que apresentou os dados referentes às contas da AGIR, informando 32 

acerca do equilíbrio contábil atual. O senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial, 33 

questionou acerca da localização do saldo atual no relatório, e o senhor José Rafael Corrêa, Secretário 34 

Executivo da AMMVI, explanou a todos os pormenores e itens relevantes da Prestação de Contas da 35 

AGIR, recebida na íntegra pelos consorciados presentes, e aprovada por todos após as explicações. No 36 

próximo item, número 3 – Reajuste Anual dos Servidores, Auxílio Alimentação e Jeton para 2016, o 37 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor 38 

Geral da AGIR, que informou a todos que o reajuste anual aos servidores da AGIR ocorre no mês de 39 

março, compreendendo o percentual do INPC de março/2015 a fevereiro/2016, cujo índice é de 11,08%. 40 

Solicitou então aos consorciados a aprovação da aplicação do referido índice sobre os Vencimentos e 41 

Jeton, os quais já haviam sido aprovados na última Assembleia Geral, com apenas a ratificação do 42 

percentual a ser tratada nesta Assembleia. Informou ainda que o Auxílio Alimentação deve seguir a 43 

mesma linha de reajuste dos salários e do Jeton, conforme consta no Art. 41 do Estatuto dos Servidores 44 

desta Agência, “Será concedido auxílio alimentação aos servidores efetivos, eletivos ou temporários e 45 

aos estagiários, proporcional a carga horária mensal, na forma e condições estabelecidas no 46 

regulamento do quadro de pessoal, limitado ao valor máximo diário de R$20,00 (vinte reais), corrigidos 47 

na mesma data e percentual estabelecido para a revisão geral anual dos servidores públicos do 48 

consórcio da AGIR”. Após as colocações, os reajustes foram aprovados por unanimidade. O Diretor 49 

Geral da AGIR informou ainda que o Protocolo de Intenções da AGIR será alterado, visando basear os 50 

reajustes anuais avaliando-se as condições financeiras desta Agência Reguladora e também dos 51 

municípios consorciados, e tão logo finalizado, será encaminhado às Câmaras Municipais para 52 
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aprovação. Pertinente ao item 4 (Relatório Anual de Atividades 2015), o senhor Heinrich Luiz Pasold 53 

manteve-se com a palavra, apresentando a todos o Relatório Anual de Atividades da AGIR de 2015, 54 

comentando acerca de cada item presente, e informando ainda que o material será enviado a todos os 55 

consorciados e prestadores de serviço em formato digital. Passando ao item 5 da pauta (Regulação de 56 

Transportes Coletivos de Passageiros), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, 57 

informando que os trabalhos para atender os municípios interessados em regularem seu Transporte 58 

Público Coletivo continuam, que na Assembleia do mês de abril o Sr. Marcos Fey Probst estará presente 59 

para explanar sobre a inserção dos transportes públicos no escopo de trabalho da AGIR, e que a senhora 60 

Maria de Fátima Martins, Procuradora do Município de Ascurra, atuará na AGIR auxiliando neste 61 

processo, e que seus vencimentos serão pagos apenas pelos municípios que tiverem sua regulação dos 62 

transportes públicos coletivos realizada pela AGIR. No próximo item (6 – Cessão de Servidora), o 63 

senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, informou acerca do convênio 64 

firmado entre AGIR, CISAMVI e o município de Ascurra, para que houvesse a Cessão da servidora 65 

Maria de Fátima Martins, Procuradora do Município de Ascurra. O senhor Fernando Tomaselli solicitou 66 

que a senhora Maria de Fátima Martins se apresentasse, a qual cumprimentou a todos os presentes e 67 

comentou acerca de sua carreira profissional na Prefeitura de Ascurra, e seus desafios na AGIR e no 68 

CISAMVI. Em seguimento, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR questionou aos consorciados 69 

presentes acerca da cessão da senhora Maria de Fátima Martins para atuar no Consórcio Intermunicipal 70 

de Saúde do Médio Vale do Itajaí (CISAMVI) e na Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 71 

Fiscalização dos Serviços Públicos do Médio Vale do Itajaí (AGIR), cujos horários, valores dos 72 

vencimentos e cessão foram aprovados por todos. Passando ao item 7 – Assuntos Gerais, o senhor 73 

Fernando Tomaselli cedeu a palavra aos demais consorciados, e o senhor Sérgio Almir dos Santos 74 

questionou ao senhor Heinrich Luiz Pasold acerca das fiscalizações para cumprimento do Termo de 75 

Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Aterro Sanitário de Timbó, e o Diretor Geral da 76 

AGIR informou que devido a Agência ainda não possuir normativas para regulação dos resíduos sólidos, 77 

pode apenas fazer acompanhamentos por meio do Setor Técnico. Nada mais havendo para ser tratado, 78 

o Presidente da Diretoria Executiva, senhor Fernando Tomaselli, agradeceu a presença de todos 79 

encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad 80 

hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos 81 

termos estatutários.  82 
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___________________________________ 87 

FERNANDO TOMASELLI 88 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 89 

Prefeito de Rio dos Cedros/SC. 90 

 91 

 92 

___________________________________ 93 

GIOVANA PERON 94 

Secretária “ad hoc” 95 

Estagiária da AGIR. 96 


