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ATA Nº 060/2017, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a 7 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.337, Página 1.079, de 8 

12.09.2017, no site e no mural da AGIR, reuniram-se no Auditório da Associação dos 9 

Municípios do Médio Vale do Itajaí, no município de Blumenau/SC, às catorze horas em 10 

primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação, esta foi aberta às catorze 11 

horas e trinta minutos em segunda convocação, depois de verificada a presença dos 12 

consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Jean 13 

Michel Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de 14 

Benedito Novo para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-15 

se a senhora Giovana Peron – Assessora de Diretoria da AGIR, para secretariar os trabalhos. A 16 

Assembleia contou ainda com a presença da senhora Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do 17 

Município de Doutor Pedrinho; senhor José Gerson Gonçalves, Prefeito do Município de 18 

Apiúna; senhor Lairton Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; senhor André Luiz Moser, 19 

Prefeito do Município de Indaial; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de 20 

Botuverá; senhor Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; senhor Paulo Roberto 21 

Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor José Ari Vequi, Vice-Prefeito do Município 22 

de Brusque, representando o senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito do Município de Brusque; 23 

senhora Helenice G. M. Luchetta, Diretora Geral do Gabinete do Prefeito de Blumenau, 24 

representando o senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do Município de Blumenau; além de 25 

demais interessados. Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram 26 

iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Aprovação da ata anterior; 2 – 27 

Nomeação do “Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais 28 

Serviços Públicos”; 3 – Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o senhor Jean Michel 29 

Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito 30 

Novo, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Na sequência, no item 1 da 31 

pauta (Aprovação da ata anterior), esta teve sua leitura dispensada em razão do envio por e-mail 32 

para apreciação dos consorciados no dia nove (09) de agosto de 2017, sendo então aprovada por 33 

todos. Dando continuidade, no item 2 - Nomeação do “Gerente de Controle, Regulação e 34 

Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos”, o Presidente da Diretoria 35 

Executiva da AGIR passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, 36 

que apresentou os currículos dos indicados para a referida vaga. Em seguida, salientou o 37 

currículo do senhor Daniel Antonio Narzetti, que se mostrou o mais capacitado para ocupar tal 38 

função, e que inclusive pode auxiliar a AGIR na implantação do programa para aplicação da 39 

Contabilidade Regulatória. Em seguida, passou a palavra ao próprio Daniel, e este fez uma 40 

breve explanação acerca de sua formação e experiência. Tomando a palavra, a Diretora 41 

Administrativa e Institucional da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt, comentou sobre 42 

este início da regulação dos transportes públicos, da importância de se fortalecer o setor 43 

econômico e de tecnologia da informação, e ainda relembrou que a contratação deste Gerente 44 

já estava prevista no orçamento da AGIR. Na sequência, o Presidente da Diretoria Executiva 45 

da AGIR, senhor Jean Michel Grundmann, colocou em votação a aprovação da indicação do 46 

senhor Daniel Antonio Narzetti para ocupar o cargo de Gerente de Controle, Regulação e 47 
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Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos, a qual foi aprovada por 48 

unanimidade. Passando ao item 3 (Assuntos Gerais), o senhor Heinrich Luiz Pasold tomou a 49 

palavra novamente, informando que todos os Prefeitos receberam em suas pastas Ofício com 50 

um CD contendo o Relatório Anual de Atividades Balanço Social da AGIR de 2016, juntamente 51 

com o vídeo institucional da Agência. Também comentou sobre a tramitação do Novo Protocolo 52 

de Intenções da AGIR no Município de Brusque, que foram feitas algumas emendas, e que não 53 

será aplicada a regulação do transporte público de passageiros. Em seguida, comentou sobre a 54 

visita de uma delegação de Prefeitos do Ceará no mês de novembro, que virão conhecer a 55 

AMMVI, a AGIR, o CIMVI, e também os serviços de reciclagem e turismo do município de 56 

Pomerode. Também abordou o convite recebido pela Câmara Municipal de Blumenau para 57 

participação na Sessão Solene em comemoração aos 30 anos de formação do Grupo RIC. Em 58 

seguida, solicitou a aprovação da concessão de função gratificada aos servidores André 59 

Domingos Goetzinger e Maria de Fátima Martins, e após breve discussão, ficou acordado que 60 

será realizada revisão do orçamento e da planilha de custos com os valores a serem aplicados, 61 

posteriormente as informações serão remetidas à Diretoria Executiva da AGIR, e a decisão 62 

ficará sob responsabilidade desta. Na sequência, tomando a palavra novamente, a senhora 63 

Vanessa Fernanda Schmitt mencionou o X Congresso da ABAR, que será realizado em 64 

Florianópolis entre os dias 27 e 29 de setembro, onde a AGIR teve nove trabalhos técnicos 65 

aprovados, e também contará com um estande em parceria com a ARIS – Agência Reguladora 66 

Intermunicipal de Saneamento e com a ARES-PCJ – Agência Reguladora dos Serviços de 67 

Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Inclusive, estendeu o convite 68 

a todos os Prefeitos que quiserem participar do evento, salientando sua relevância, e informou 69 

que o Vice-Prefeito de Brusque, senhor José Ari Vequi, irá representar a AGIR. Em seguida, o 70 

senhor Jean Michel Grundmann comentou sobre as visitas do projeto “A AGIR quer ouvir 71 

você”, e o senhor Heinrich Luiz Pasold aproveitou o ensejo para informar sobre todas as 72 

fiscalizações realizadas pelo setor técnico da Agência nos sistemas de abastecimento de água 73 

nos municípios consorciados à AGIR. Dando seguimento, o Presidente da Diretoria Executiva 74 

da AGIR abriu a palavra aos demais consorciados, onde o senhor José Ari Vequi, Vice-Prefeito 75 

do Município de Brusque, tomou a palavra e informou que o Novo Protocolo de Intenções da 76 

AGIR irá para votação na Câmara Municipal na próxima semana, e que provavelmente será 77 

aprovado com as emendas que retiram a regulação do transporte público. Também informou 78 

sobre a concessão dos serviços de transporte público, e que, conforme orientações do Tribunal 79 

de Contas do Estado, será feito um novo Edital de Licitação. Também comentou-se sobre os 80 

outros municípios que já possuem a regulação do transporte público, e o Prefeito de Apiúna 81 

demonstrou o interesse de também aderir ao Novo Protocolo de Intenções, visto que há 82 

concessão deste serviço naquele município. Ficou acordado então, que o orçamento será revisto 83 

e apresentado na próxima reunião, com a inclusão dos municípios de Apiúna e Botuverá. Nada 84 

mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, senhor Jean Michel 85 

Grundmann, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Extraordinária, 86 

e determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois 87 

de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários. 88 

 89 

 90 

___________________________________           ___________________________________ 91 

       JEAN MICHEL GRUNDMANN                                     GIOVANA PERON 92 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                          Secretária “ad hoc” 93 

         Prefeito de Benedito Novo/SC                               Assessora de Diretoria da AGIR 94 


