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ATA Nº 057/2017, DE 04 DE MAIO DE 2017 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 quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a convocação publicada 6 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.235, Página 709, de 19.04.2017, 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 treze horas em primeira convocação. Sem número 9 

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

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

iniciada sob a presidência do senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da 12 

AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos 13 

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

A Assembleia contou ainda com a presença da senhora Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do 15 

Município de Doutor Pedrinho; senhor Lairton Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; senhor 16 

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município 17 

de Botuverá; senhor Kleber Edson Wan-dall, Prefeito do Município de Gaspar; senhor Ércio Kriek, 18 

Prefeito do Município de Pomerode; senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito do Município de Rio 19 

dos Cedros; o senhor Márcio Cardoso, Diretor  Presidente do SAMAE de Brusque, representando o 20 

senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito do Município de Brusque; o senhor Alberto R. Causs, Diretor 21 

Jurídico do SAMAE de Blumenau, representando o senhor Napoleão Bernardes Neto, Prefeito do 22 

Município de Blumenau; o senhor Daniel Agostini Neto, Chefe do Gabinete da Prefeitura de Timbó, 23 

representando o senhor Jorge Augusto Krüger, Prefeito do Município de Timbó, além de demais 24 

interessados. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação 25 

da seguinte Ordem do Dia: 1 – Aprovação da Ata Anterior; 2 – Apresentação do estudo do custo dos 26 

resíduos sólidos; 3 – Contrato de Concessão de esgotamento sanitário de Blumenau; 4 – Celebração de 27 

Contratos de Programa pelos municípios consorciados; 5 – Participações em eventos técnicos; 6 – 28 

Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria 29 

Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo, agradeceu a presença de todos e 30 

cumprimentou os presentes. Na sequência, passou ao item 1 da pauta (Aprovação da Ata Anterior), a 31 

qual teve sua leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia 32 

vinte (20) de abril de 2017, sendo a mesma aprovada por todos. Dando seguimento aos trabalhos, a 33 

respeito do item número 2 (Apresentação do estudo do custo dos resíduos sólidos), o Presidente da 34 

Diretoria Executiva da AGIR passou a palavra ao Diretor Geral da Agência, senhor Heinrich Luiz 35 

Pasold, que informou que na pasta recebida por cada Prefeito havia uma cópia do relatório final do 36 

estudo. Também comentou que, por motivos de saúde, o senhor Maurélio Soares, que foi responsável 37 

pela pesquisa, não pode estar presente para apresentar os dados, portanto, estes serão apresentados na 38 

próxima Assembleia Geral da AGIR. Lembrou ainda que o referido estudo já foi apresentado em reunião 39 

do Colegiado de Saneamento da AMMVI em vinte e três (23) de março do corrente ano. Em seguida, 40 

citou a proposta de escolha de dois municípios pilotos para estruturar a cobrança da coleta de lixo no 41 

ano de 2017, e após votação entre os Prefeitos, ficaram eleitos os Municípios de Benedito Novo e 42 

Botuverá. No próximo item, número 3 – Contrato de Concessão de esgotamento sanitário de Blumenau, 43 

o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, informando que o reequilíbrio do referido 44 

contrato foi feito através de instauração de procedimento administrativo, focado em um trabalho técnico. 45 

Citou também que as entidades FGV, REINFRA e LMDM, altamente conceituadas e renomadas 46 

nacionalmente, foram contratadas para prestarem assessoria e darem seu parecer acerca do referido 47 

Contrato. Salientou ainda que todos os documentos estão disponíveis no site da AGIR, e que a Agência 48 

está disponível para dirimir quaisquer dúvidas acerca desta questão. Dando seguimento aos trabalhos, 49 

pertinente ao item 4 (Celebração de Contratos de Programa pelos municípios consorciados), o senhor 50 

Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, informando que a Agência está realizando a análise 51 

dos Contratos de Programa a serem firmados com a CASAN, a fim de verificar possíveis inconsistências 52 
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e garantir que estes sejam vantajosos para ambas as partes. Informou que o Contrato a ser firmado com 53 

o Município de Guabiruba já passou por análise, e o próximo será o Município de Indaial, e ainda 54 

solicitou que os outros Municípios atendidos pela CASAN enviem os referidos Contratos à Agência 55 

para serem analisados. Posteriormente, houve uma breve discussão entre os presentes acerca dos 56 

contratos antigos firmados com a CASAN, as concessões e custos do esgotamento sanitário, e as 57 

dificuldades enfrentadas pelos municípios menores. Passando ao item 5 da pauta (Participações em 58 

eventos técnicos), o senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, passou 59 

a palavra ao Ouvidor da Agência, senhor Vitor Zanella Junior, que comentou acerca dos trabalhos 60 

aprovados para serem apresentados em eventos, citando primeiramente o trabalho do Agente 61 

Administrativo da AGIR, senhor André Domingos Goetzinger, intitulado “Análise contábil e 62 

benchmarking da composição dos custos dos serviços autônomos municipais de saneamento regulados 63 

pela AGIR”, a ser apresentado no 2º ENARMIS – Encontro Nacional das Agências Reguladoras 64 

Municipais e Intermunicipais de Saneamento, que ocorrerá em Campinas/SP entre 24 e 26 de maio do 65 

corrente ano, e que é realizado pela AGIR, pela ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de 66 

Saneamento, e pela ARES-PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 67 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em seguida, citou a 47ª Assembleia Nacional da ASSEMAE – 68 

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a qual também será realizada em 69 

Campinas/SP, de 19 a 22 de junho de 2017. Para este evento, os trabalhos aprovados foram: Ouvidoria 70 

Proativa: Projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!”, cuja autoria é do senhor Vitor Zanella Junior, e das 71 

senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e Ana Claudia Hafemann; Controle Social e Participação da 72 

Sociedade via Conselho Municipal de Saneamento Básico, cuja autoria é das senhoras Vanessa Fernanda 73 

Schmitt e Ana Claudia Hafemann; Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos: Análise 74 

de Viabilidade de Regulação via Consórcio Público, também de autoria das senhoras Vanessa Fernanda 75 

Schmitt e Ana Claudia Hafemann; Levantamento de Custos e Análise de Resultados dos Serviços de 76 

Resíduos Recicláveis, cuja autoria é dos senhores André Domingos Goetzinger e Maurélio Soares, e das 77 

senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e Ana Claudia Hafemann; Evolução da Geração de Resíduos 78 

Sólidos Domiciliares: Análise Aplicada à Disposição em um Aterro Sanitário Consorciado, cuja autoria 79 

é dos senhores Fernando Tomaselli e André Domingos Goetzinger, e das senhoras Vanessa Fernanda 80 

Schmitt e Ana Claudia Hafemann; e ainda o trabalho Governança Regulatória em Consórcio Público; 81 

cuja autoria é das senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e Ana Claudia Hafemann, e do senhor Oklinger 82 

Mantovaneli Junior. Também comentou acerca do Congresso ABES/FENASAN 2017, que será 83 

realizado na cidade de São Paulo entre 02 e 06 de outubro do corrente ano, onde foram aprovados os 84 

seguintes trabalhos: Levantamentos de custos e análise dos Resultados dos Serviços de Resíduos 85 

Recicláveis dos Municípios da Região do Médio Vale do Itajaí em Santa Catarina, cuja autoria é dos 86 

senhores André Domingos Goetzinger e Maurélio Soares, e das senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e 87 

Ana Claudia Hafemann; e também Evolução da Geração de Resíduos Sólidos Domiciliares: Análise 88 

Aplicada à Disposição em um Aterro Sanitário Consorciado, cuja autoria é dos senhores Fernando 89 

Tomaselli e André Domingos Goetzinger, e das senhoras Vanessa Fernanda Schmitt e Ana Claudia 90 

Hafemann. Tomando a palavra, o senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, salientou a 91 

importância das aprovações dos trabalhos em eventos técnicos, e da visibilidade que é proporcionada à 92 

Agência com as apresentações destes. Tomando a palavra novamente, o senhor Vitor Zanella Junior, 93 

Ouvidor da AGIR, comentou acerca do projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!”, que neste ano está 94 

visitando novamente todos os municípios consorciados, e informou que caso algum município deseje 95 

que sejam realizadas mais edições do projeto, basta encaminhar solicitação. Dando prosseguindo, no 96 

item 6 (Assuntos Gerais), foi dada a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, 97 

que comentou acerca do andamento da aprovação do Protocolo de Intenções da AGIR, informando que 98 

este já está aprovado em todos os municípios consorciados, exceto Pomerode e Brusque, e comentou 99 

sobre o caso de Indaial, onde foram feitas algumas emendas e alterações no texto, sendo estas ratificadas 100 

pela Assembleia. Na sequência, foi passada a palavra ao senhor Ricardo Hübner, Diretor Técnico da 101 

AGIR, que apresentou o Cronograma de Fiscalizações Programadas a serem realizadas nos municípios 102 

regulados pela AGIR, comentando sobre todos os itens que são avaliados, e informando que somente os 103 

Sistemas de Abastecimento de Água serão vistoriados nesta primeira rodada, e posteriormente haverá 104 
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fiscalizações nos Sistemas de Esgotamento Sanitário e de Resíduos Sólidos. Após elaboração de 105 

Resolução Normativa, os Serviços de Drenagem Pluvial Urbana também serão fiscalizados. Tomando 106 

a palavra novamente, o Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold, solicitou aprovação dos 107 

prefeitos para a Agência dar apoio institucional (não financeiro) para a Assessora Jurídica da AGIR, 108 

Maria de Fátima Martins, para cursar o Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos na 109 

UNESP – Universidade Estadual Paulista, onde solicita apoio na carta de recomendação, para aplicar o 110 

projeto intitulado “Avaliação da atuação de uma agência reguladora via consórcio público na 111 

preservação e melhoria da qualidade da água em seus municípios consorciados”. Após votação, a 112 

solicitação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Diretor Geral da AGIR comentou acerca da 113 

data limite de dez (10) de maio, estipulada na Assembleia Geral do mês de março do corrente ano, para 114 

pagamento da Taxa de Rateio do Transporte Público e também da Taxa de Regulação de Drenagem 115 

Pluvial Urbana, para os municípios que não haviam pago no vencimento original. Informou ainda que 116 

apenas o Município de Blumenau ainda não efetuou o pagamento da Taxa de Regulação da Drenagem, 117 

e que os Municípios de Gaspar e Indaial ainda não efetuaram o pagamento do Rateio do Transporte 118 

Público. Dando sequência, apresentou a solicitação encaminhada pela Companhia Catarinense de Águas 119 

e Saneamento – CASAN para cancelamento de juros e multa aplicados em boletos das competências 120 

agosto/2016 (R$406,53) e março/2017 (R$611,04), ocorridos em razão do atraso no pagamento. 121 

Lembrou ainda que a competência não quitada de juros e multa do ano de 2016 foi inscrita em dívida 122 

ativa. Após deliberação entre os Consorciados, a solicitação foi recusada. Ainda com a palavra, o senhor 123 

Heinrich Luiz Pasold informou que todos os prefeitos receberam em suas pastas um Ofício solicitando 124 

informações acerca da Drenagem Pluvial Urbana, e também que a AGIR está em estudo e elaborou um 125 

Termo de Referência para contratação de consultoria responsável por editar uma normativa de resolução 126 

e apresentação de formas de cobrança, qualidade do serviço e financiamento para a Drenagem Pluvial 127 

Urbana. O Diretor Geral da AGIR também comentou acerca de sua participação e temas discutidos em 128 

dois eventos em Brasília/DF, sendo a Assembleia Geral da ABAR no dia vinte e seis (26) de abril, e a 129 

2ª Reunião de Consulta de Partes Interessadas para o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorreu nos dias 130 

vinte e seis (26) e vinte e sete (27) de abril. Também comentou sobre sua visita à Confederação Nacional 131 

dos Municípios (CNM), onde solicitou apoio aos consórcios públicos na XX Marcha que ocorre em 132 

Brasília/DF entre os dias quinze (15) e dezoito (18) de maio, e também da visita feita à Agência Nacional 133 

de Águas. Informou ainda que a Odebrecht Ambiental, empresa responsável pelo Esgotamento Sanitário 134 

no município de Blumenau, agora se chama BRK Ambiental, pois foi comprada pelo grupo canadense 135 

Brookfield Asset Management. Ainda com a palavra, o Diretor Geral da AGIR solicitou aprovação para 136 

gozo de férias em pecúnia pelo período de dez (10) dias, e após deliberação dos Consorciados, a 137 

solicitação foi aprovada. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, 138 

senhor Jean Michel Grundmann, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral 139 

Ordinária, e determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, 140 

depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários. 141 

 142 

 143 

 144 

        ___________________________________                                ___________________________________ 145 

           JEAN MICHEL GRUNDMANN                                                     GIOVANA PERON     146 

     Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                                                Secretária “ad hoc” 147 

                  Prefeito de Benedito Novo/SC                                                          Estagiária da AGIR 148 


