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ATA Nº 055/2017, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 4 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.170, Página 802, de 17.01.2017, no site e no 8 

mural da AGIR, reuniram-se no Centro de Eventos Rodeio 12, Rua José Ostrowski Júnior, 150, no 9 

município de Rodeio, Estado de Santa Catarina, às quinze horas em primeira convocação. Sem 10 

número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às quinze horas e trinta minutos em 11 

segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A 12 

Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria 13 

Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo para assumir os trabalhos. Sob a 14 

concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Maria de Fátima Martins – Assessora 15 

Jurídica da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença da senhora 16 

Simoni M. M. Nones, Prefeita do Município de Doutor Pedrinho; senhor José Gerson Gonçalves, 17 

Prefeito do Município de Apiúna; senhor Lairton Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; senhor 18 

José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá; senhor Kleber Edson Wan-dall, Prefeito do 19 

Município de Gaspar; senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Ércio Kriek, 20 

Prefeito do Município de Pomerode; senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito do Município de Rio 21 

dos Cedros; senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor Jorge Augusto 22 

Krüger, Prefeito do Município de Timbó; o senhor Guilherme Risch, Agente Administrativo do 23 

Município de Brusque, representando o senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito do Município de Brusque; 24 

o senhor Fabiano dos Santos, Diretor de Planejamento do Município de Indaial, representando o 25 

senhor André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial; o senhor Cleverton J. Batista, Diretor de 26 

Operações do SAMAE de Blumenau, representando o senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do 27 

Município de Blumenau, além de demais interessados. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da 28 

AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Aprovação da Ata Anterior; 2 29 

– Apresentação do Plano de Trabalho para 2017; 3 – Prestação de contas 2016; 4 – Alteração do 30 

Estatuto do Consórcio Público; 5 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos o senhor Jean Michel 31 

Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito 32 

Novo, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Em continuidade, prosseguiu ao 33 

item 1 da pauta (Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua leitura dispensada em razão do envio por 34 

e-mail para apreciação dos consorciados no dia quinze (15) de dezembro de 2016, sendo a mesma 35 

aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item número 2 (Apresentação do Plano 36 

de Trabalho para 2017), o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR passou a palavra à Diretora 37 

Administrativa da Agência, senhora Vanessa Fernanda Schmitt, que apresentou o projeto “A Agir quer 38 

ouvir você”, bem como informou que a pasta recebida por cada Prefeito continha uma cópia do 39 

Informativo que trata do projeto. Em sua apresentação registrou que tal projeto tem por objetivo  dar 40 

acesso aos usuários dos serviços de saneamento básico à Ouvidoria da AGIR, indo ao encontro destes 41 

nas ruas e praças de todos os municípios consorciados, para ouvir as sugestões e/ou reclamações da 42 

comunidade no que tange os serviços de saneamento básico prestados, e assim “agir” em prol de seus 43 

interesses; registrou que os quatorze municípios consorciados já foram visitados e que o projeto 44 

seguirá com novas visitas ao longo de 2017,  visando a participação efetiva no controle e fiscalização, 45 

bem como a conscientização da população. Dando continuidade, informou que dentro das ações 46 

desenvolvidas pelo projeto, destacam-se a divulgação institucional, por meio de panfletagem, 47 

abordagem dos cidadãos e entrevistas para rádio e jornais locais, visando fortalecer o relacionamento 48 

da Ouvidoria junto aos usuários, que são o foco deste projeto. Tais ações visam garantir a 49 

representatividade dos munícipes perante as companhias de saneamento básico e aos órgãos públicos, 50 

bem como resguardar seus direitos enquanto usuários dos serviços de saneamento básico. Como 51 

resultado da promoção desta prática, ou seja, da implementação do projeto, nota-se dentre outros, o 52 

aumento da segurança do indivíduo que aciona a Ouvidoria da AGIR, visto que o indivíduo passa a 53 
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ver a Agência Reguladora como verdadeira aliada da população na busca da qualidade dos serviços 54 

públicos municipais de saneamento básico. A Diretora Administrativa da AGIR registrou ainda que o 55 

projeto “A Agir quer ouvir você!”, recebeu um selo de reconhecimento de “Boa prática” no Prêmio de 56 

Boas Práticas em Gestão Pública UDESC/ESAG. Concluiu a apresentação explanado que o prêmio 57 

visou identificar, reconhecer, estimular e premiar práticas inovadoras de gestão, entendidas como um 58 

conjunto de ações e procedimentos que consolidam avanços na realização do interesse público, 59 

implementado em órgãos públicos e em organizações da sociedade civil no Estado de Santa Catarina. 60 

Em seguida passou a apresentar o Plano de Trabalho da AGIR para 2017, explanando as principais 61 

ações na área administrativa, como: 1) Publicação da normatização para reajuste e revisões tarifárias; 62 

2) implantação da contabilidade regulatória; 3) Estruturação da área de patrimônio; 4) Realização de 63 

estudos para a verificação da tarifa por disponibilidade e consumo; 5) Análise e revisão de todos os 64 

preços de serviços complementares dos prestadores; 6) Revisão das taxas de resíduos com base na 65 

atualização dos custos dos serviços; 7) Sustentabilidade econômico-financeiro da agência. Na área 66 

técnica, as principais ações são: 1) Elaboração de estudos  para normatização da área de resíduos e 67 

drenagem pluvial; 2) Realização de formulário eletrônico para as fiscalizações in loco; 3) Fiscalização 68 

dos Planos Municipais de Saneamento Básico e acompanhamento das revisões; 4) Fiscalização dos 69 

resíduos sólidos: coleta, transporte, transbordo e destinação final; 5) Qualidade regulatória através da 70 

aplicação de indicadores; e 6) Proposição de solução conjunta para o tratamento e destinação dos lodos 71 

das ETA’s. Dando sequência, apresentou as principais ações da Ouvidoria: 1) Continuação do projeto 72 

“A AGIR quer ouvir você”; 2) Fortalecimento da comunicação, aproximando a AGIR de seus 73 

usuários, prestadores e municípios; 3) Publicação da normativa da ouvidoria dos prestadores e 74 

municípios; 5) Implantação de 0800 na ouvidoria da AGIR; 6) Levantamento de opinião/satisfação 75 

dos usuários sobre a prestação de serviços e a atuação da AGIR; e 7) Lançamento do aplicativo da 76 

AGIR para celular. Já as principais ações institucionais são: 1) Interação com outros órgãos de 77 

fiscalização e controle (Vigilâncias Sanitárias, Ministério Público e TCE/SC); 2) Fortalecimento do 78 

trabalho de comunicação através do Relatório de Atividades 2016, Informativo Bimestral, Site e Redes 79 

Sociais e outros meios a serem desenvolvidos; 3) Fortalecimento do canal “A AGIR informa você”!; 80 

4) Continuação das formações continuadas aos prestadores e municípios regulados de acordo com 81 

pesquisa realizada; 5) Participação na ASSEMAE e Congresso da ABAR; 6) Realização do II 82 

Enarmis; 7) Alteração do Protocolo de Intenções da AGIR nas Câmaras de Vereadores; 8) Regulação 83 

do transporte público; 9) Estudos para regulação de outros serviços (táxi, cemitério, transporte escolar 84 

rodoviário, etc.); 10) Parcerias com outras Agências Federais (ANTT, ANEEL, ANA etc.); 11) 85 

Capacitação continuada dos servidores da AGIR com ênfase na regulação dos transportes públicos. 86 

Finalizou a apresentação do Plano de Trabalho de 2017 registrando que a AGIR busca a tecnicidade e 87 

cooperação, objetivando o reconhecimento por ser um consórcio público de referência na regulação e 88 

fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, reconhecido pela competência de seus 89 

colaboradores, cooperação institucional, inovação e comprometimento com a qualidade de vida da 90 

população. O senhor Jean Michel Grundmann aproveitou o ensejo para elogiar o projeto e o Plano de 91 

Trabalho de 2017, aproveitando para expressar novamente o desafio que é estar à frente de uma equipe 92 

dinâmica e sempre voltada à resolução das demandas como foco no interesse público.  No próximo 93 

item, número 3 – Prestação de contas 2016, a Diretora Administrativa da AGIR, senhora Vanessa 94 

Fernanda Schmitt, manteve-se com a palavra, e apresentou os dados referentes às contas da AGIR, 95 

informando acerca do equilíbrio contábil atual e explanando a todos os pormenores e itens relevantes 96 

da Prestação de Contas da AGIR, demonstrando receitas e despesas segundo as categorias econômicas 97 

do Exercício de 2016 assim expressas: Receitas – Receitas Orçamentárias – Receitas Patrimoniais:  98 

R$106.147,62 e Transferências Correntes: R$ 1.069.100,60; total das Receitas Correntes: 99 

R$1.175.999,77; Deduções das Receitas Correntes, Déficit: R$165.696,75, Soma: R$1.341.696,52; 100 

Receitas de Capital; Deduções da Receita de Capital; Déficit: R$19.136,40; Soma: R$19.136,40.  101 

Despesas – Despesas Orçamentárias – Pessoal e Encargos: R$918.598,70; Outras Despesas Correntes:  102 

423.097,82; Total das Despesas Correntes: R$1.341.696,52; Soma: R$1.341.696,52; Déficit do 103 

Orçamento Corrente: R$165.696,75. Despesas de Capital – Investimentos: R$19.136,40; Total das 104 

Despesas Capital: R$19.136,40; Soma: R$ 19.136,40. Resumo – Receitas Correntes: 1.175.999,77; 105 

Déficit: R$184.833,15; Total: R$1.360.832,92. Despesas Correntes: R$1.341.696,52; Despesas de 106 
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Capital: R$19.136,40; Total: R$1.360.832,92.  Em relação às Taxas e Rateio da AGIR para 2017, após 107 

explanação detalhada, coube a cada município consorciado o valor total anual para: Apiúna –108 

R$17.525,76; Ascurra – R$13.152,72; Benedito Novo – R$18.978,96; Blumenau – R$742.424,40; 109 

Botuverá – R$ 8.436,96; Brusque – R$271.749,60; Doutor Pedrinho – R$6.703,20; Gaspar –110 

R$143.020,08; Guabiruba – R$37.252,32; Indaial – R$140.400,00; Pomerode – R$68.601,60; Rio dos 111 

Cedros – R$24.397,20; Rodeio – R$19.209,12 e Timbó – R$90.817,20, sendo entregue 112 

demonstrativos na íntegra aos consorciados presentes, e sendo aprovado por todos após as explicações. 113 

Pertinente ao item 4 (Alteração do Estatuto do Consórcio Público), o senhor Jean Michel Grundmann 114 

passou a palavra ao Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold, que informou acerca do 115 

encaminhamento às Prefeituras em dezembro de 2016 do projeto do novo Protocolo de Intenções da 116 

AGIR, no qual prevê a inclusão da regulação do transporte público, entre outras adequações, 117 

registrando ainda que este deveria ter sido protocolado nas respectivas Câmara de Vereadores no ano 118 

de 2016, mas devido ao prazo exíguo, a maioria dos municípios não o fez, havendo a necessidade dos 119 

Prefeitos verificarem junto ao setor competente para que haja o encaminhamento na primeira 120 

oportunidade às Câmaras de Vereadores.  Neste ato o Diretor Geral da AGIR ainda esclareceu que a 121 

ratificação precisa ser feita no mínimo por nove dos municípios consorciados, contudo, o rateio e o 122 

pagamento das taxas serão suportados somente pelos municípios que dispõem dos serviços de 123 

transporte público, e consequentemente a regulação destes. Passando ao item 5 da pauta (Assuntos 124 

Gerais), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, solicitando a ratificação de 125 

compensação de horas através do estabelecimento de horário especial à servidora Ana Claudia 126 

Hafemann, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo da AGIR, para frequentar o curso de 127 

Mestrado em Desenvolvimento Regional da FURB, curso este que detém em sua grade disciplinas 128 

inerentes aos serviços desenvolvidos pela Agência; a solicitação foi ratificada por unanimidade entre 129 

os consorciados presentes. Em seguida, foi efetuada a assinatura dos Termos de Posse dos prefeitos 130 

que compõem a Diretoria Executiva da AGIR. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da 131 

Diretoria Executiva, senhor Jean Michel Grundmann, agradeceu a presença de todos encerrando esta 132 

Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Maria de Fátima Martins, secretária “ad hoc”, 133 

lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos 134 

estatutários. 135 

 136 

 137 

 138 

        ___________________________________                                ___________________________________ 139 

JEAN MICHEL GRUNDMANN                                       MARIA DE FÁTIMA MARTINS     140 

     Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                                            Secretária “ad hoc” 141 

Prefeito de Rio dos Cedros/SC                                               Assessora Jurídica da AGIR 142 


