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ATA Nº 065/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2018 DA ASSEMBLEIA 1 

GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 2 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 3 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 4 

AGIR. 5 

 6 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a convocação publicada 7 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.468, Página 1.443, de 05.03.2018, no site e no mural da 8 

AGIR, reuniram-se no Auditório da AMMVI, no município de Blumenau/SC, às treze horas e trinta 9 

minutos em primeira convocação. Não havendo número legal para a primeira convocação, esta foi 10 

aberta às catorze horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em 11 

número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Marildo Domingos Felippi, Vice-12 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros para assumir os 13 

trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Giovana Peron, Assessora 14 

de Diretoria da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença da 15 

senhora Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do Município de Doutor Pedrinho; do senhor Ércio 16 

Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; do senhor Lairton Possamai, Prefeito do Município de 17 

Ascurra; do senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo; do senhor José 18 

Gerson Gonçalves, Prefeito do Município de Apiúna;  do senhor José Luiz Colombi, Prefeito do 19 

Município de Botuverá; do senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; do senhor 20 

Paulo E. O. Costa, Secretário de Gestão e Transparência da Prefeitura de Blumenau, representando o 21 

senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do Município de Blumenau; do senhor Juliano Montibeller, 22 

Engenheiro do SAMAE de Brusque, representando o senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito do 23 

Município de Brusque; do senhor Daniel Agostini Neto, Assessor Institucional de Relações Internas da 24 

Prefeitura de Timbó, representando o senhor Jorge Augusto Krüger, Prefeito do Município de Timbó, 25 

além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados 26 

para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Prestação 27 

de Contas 2017; 3 – Pagamento da taxa de regulação da drenagem pluvial urbana; 4 – Assuntos 28 

Gerais. Dando início aos trabalhos, o senhor Marildo Domingos Felippi, Vice-Presidente da Diretoria 29 

Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros, agradeceu a presença de todos e 30 

cumprimentou os presentes, e informou que excepcionalmente hoje estaria conduzindo os trabalhos 31 

desta Assembleia devido à ausência justificada do Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor 32 

André Luiz Moser. Na sequência, no item 1 da pauta (Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a leitura 33 

da ata foi dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia sete (07) 34 

de fevereiro de 2018, e esta foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, no item 2 (Prestação 35 

de Contas 2017), foi dada a palavra à senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e 36 

Institucional da AGIR, que informou que todos os Prefeitos receberam em suas pastas os documentos 37 

completos e detalhados referentes à prestação de contas, que contém as informações de Comparativo 38 

da Receita Orçada com a Arrecadada, Comparativo Despesa Autorizada com Realizada, Balanço 39 

Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, 40 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, e Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido; em 41 

seguida, apresentou dados com valores de receitas das taxas, rateio, aplicação e juros, dedução de 42 

pagamento em duplicidade, receita de capital do rateio, bem como despesas de pessoal e encargos, de 43 

manutenção, de capital, a diferença das receitas e superávit, e ainda restos a pagar.  Ao final, 44 

apresentou o valor total das Receitas Correntes, que foi de R$1.608.931,57; das Deduções da Receita 45 

Corrente, de R$420,45; da Receita de Capital, de R$5.000,00; das Despesas Correntes, de 46 

R$1.511.376,50; das Despesas de Capital, de R$15.744,67; e de Superávit, de R$86.389,95; o que 47 

resultou em um orçamento final de R$1.613.511,12. Complementou ainda que a Agência mantém o 48 

orçamento o mais enxuto possível, e abriu a palavra aos demais para esclarecimento de dúvidas, 49 

porém não houve manifestações. Em seguida, a Diretora Administrativa e Institucional da AGIR 50 

solicitou aprovação da prestação de contas apresentada, a qual foi aprovada por unanimidade. 51 

Passando ao item 3 (Pagamento da taxa de regulação da drenagem pluvial urbana), a senhora Vanessa 52 
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Fernanda Schmitt manteve-se com a palavra, informando que a Prefeitura de Blumenau encaminhou 53 

ofício solicitando isenção do pagamento da taxa de drenagem pluvial, alegando um aumento de suas 54 

despesas, e que caso não fosse possível a isenção, que fosse reduzido 50% do valor. Salientou ainda 55 

que a taxa cobrada atualmente é de 1 (um) centavo por habitante, e que no ano passado Blumenau já 56 

fez esta mesma solicitação e foi cobrado apenas metade do valor da taxa para todos os municípios, 57 

ficando acordado que em 2018 seria pago o valor integral. Na sequência, informou que nas pastas de 58 

cada Prefeito havia um documento apresentando a variação do orçamento simulando estas diferenças 59 

de valores, que resultariam em R$92.519,28 a menos com a isenção total do pagamento da taxa, e em 60 

R$46.259,58 a menos com a isenção de 50% da taxa. Comentou ainda que a Agência já iniciou 61 

atividades na área de drenagem, realizando diagnóstico nos municípios, e também estudos sobre 62 

formas de manutenção e financiamentos para obras nesta área. Na sequência, foi dada a palavra ao 63 

senhor Paulo E. O. Costa, que alegou que no ano anterior a Prefeitura de Blumenau foi informada 64 

acerca da cobrança da taxa de drenagem, porém devido ao orçamento do Município, não foi possível 65 

efetuar o pagamento integral da taxa. Argumentou ainda que tentou-se entender o motivo da cobrança 66 

desta taxa, visto que os municípios não têm receitas oriundas da drenagem pluvial. Complementou que 67 

o pedido de isenção está sendo feito novamente este ano devido ao receio de demandar um 68 

investimento do município em algo que não gera receitas, e que se busca entender quais serão os reais 69 

resultados do pagamento desta taxa para os municípios. Tomando a palavra novamente, a senhora 70 

Vanessa Fernanda Schmitt informou que a Lei nº 11.445/2007 exige que as Agências de Regulação 71 

atuem efetivamente em todas as vertentes do saneamento, e citou como exemplo a regulação do 72 

manejo de resíduos sólidos, pois a taxa é cobrada de todos os municípios consorciados, e mesmo 73 

algum município não cobrando taxa e não obtendo receita, ele deve pagar a taxa de regulação. 74 

Argumentou ainda que o intuito é melhorar o setor de drenagem, pois devido aos desastres naturais 75 

que ocorrem em nossa região, essa é uma preocupação constante, e deve-se pensar em meios de 76 

cobrança e financiamentos para esta área. Tomando a palavra, o Prefeito Jean Michel Grundmann 77 

comentou que o orçamento da Agência ficaria prejudicado com a isenção do pagamento, pois esta 78 

seria estendida a todos os municípios, e o Prefeito Marildo Domingos Felippi apontou que este é um 79 

tema que precisa ser amadurecido, pois não se fala muito em drenagem atualmente, e que é necessário 80 

um auxílio técnico neste quesito, e a Agência pode dar este auxílio. Foi aberta a palavra aos demais 81 

presentes, e o Prefeito Ércio Kriek manifestou-se dizendo que é importante preocupar-se, porém os 82 

municípios já pagam muitas taxas e é preciso desburocratizar as questões; o Prefeito José Luiz 83 

Colombi também argumentou que deve-se verificar se a cobrança é realmente necessária neste 84 

momento, e questionou a forma de cobrança por habitante; tomando a palavra, a Diretora 85 

Administrativa e Institucional da AGIR informou que todas as taxas da AGIR são cobradas por 86 

habitante, conforme o Protocolo de Intenções. A Diretora ainda salientou que se a taxa for retirada, a 87 

Agência não manterá tanto foco nas questões de drenagem, e poderá ser cobrada e até penalizada 88 

posteriormente. Após breve discussão entre os presentes, ficou acordado que a questão deverá ser 89 

discutida entre os Prefeitos, e que a decisão de isenção ou desconto na taxa de drenagem será tomada 90 

na Assembleia Geral do mês de abril, e que o município de Blumenau permanece sem pagar a taxa, 91 

sem acréscimo de juros, até o próximo mês, cabendo aos demais municípios verificarem se pagam ou 92 

não até o mês de abril. Passando ao item 4 (Assuntos Gerais), foi dada a palavra à senhora Ana 93 

Claudia Hafemann, Analista de Regulação da AGIR, que comentou acerca de problemas ocorridos 94 

com os boletos para pagamento das taxas da AGIR, explicou brevemente como funciona o processo de 95 

emissão e pagamento destes boletos, e informou que devido à alteração de uma Normativa do Banco 96 

Central em janeiro, e também ao fato de que todos os boletos já haviam sido emitidos no mês de 97 

dezembro, acabaram gerando mensagens de erro e os boletos não foram aceitos. Por fim, os boletos 98 

foram reemitidos e encaminhados a todos os municípios e prestadores de serviço, e todos ficarão 99 

isentos do pagamento de juros pois não devem ser penalizados por um problema interno da Agência. 100 

Na sequência, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt tomou a palavra, e comentou acerca do reajuste 101 

anual dos servidores da AGIR, que é em março de 2018, e compreende o percentual do INPC de 102 

março de 2017 até fevereiro de 2018, resultando na porcentagem de 1,81%; diante disto, solicitou 103 

aprovação dos consorciados para aplicação deste índice no salário dos servidores, no auxílio 104 
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alimentação, bem como no Jeton pago aos Conselheiros do Comitê de Regulação da AGIR, e o pleito 105 

foi acatado por unanimidade. Ainda com a palavra, a Diretora Administrativa e Institucional da AGIR 106 

tratou de sua participação no 8º Fórum Mundial da Água, onde recebeu convite da organização do 107 

evento para realizar uma palestra representando a AGIR e todas as Agências de Regulação do país, 108 

cujo tema é “Como as autoridades reguladoras devem monitorar a implementação dos direitos 109 

humanos na água e no saneamento?”; citou também que a mesa onde estará apresentando contará com 110 

participantes de Portugal, Holanda, Colômbia, Inglaterra e Itália, salientando a importância do evento. 111 

A senhora Vanessa Fernanda Schmitt ainda abordou o convite recebido para participar do “Seminário 112 

Técnico Águas e Resíduos dos Açores – Sustentabilidade dos Sistemas”, a ser realizado em Portugal 113 

durante os dias 15 a 17 de maio de 2018, onde ainda será assinado um Acordo de Cooperação Técnica 114 

com a Ersara – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores. Neste sentido, 115 

solicitou a liberação do servidor Daniel Antonio Narzetti, Gerente de Controle, Regulação e 116 

Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos, para participação no referido evento, 117 

tendo em vista que a AGIR precisaria custear apenas a passagem de ida e duas diárias, sendo o 118 

restante custeado pela Ersara e pelo próprio servidor. Após deliberação dos Prefeitos presentes, a 119 

participação do senhor Daniel Antonio Narzetti foi aprovada, ficando acordado que será apresentado 120 

relatório da viagem em Assembleia Geral após seu retorno. Tomando a palavra novamente, a Diretora 121 

Administrativa e Institucional da AGIR ainda comentou sobre a comitiva de Prefeitos do Ceará que 122 

estará vindo ao estado no próximo mês, e convidou a todos os consorciados para que estejam presentes 123 

no dia de sua visita, que será em onze (11) de abril. Em seguida, foi aberta a palavra aos Prefeitos 124 

presentes, porém não houve manifestações. Nada mais havendo para ser tratado, o Vice-Presidente da 125 

Diretoria Executiva da AGIR, senhor Marildo Domingos Felippi, agradeceu a presença de todos 126 

encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad 127 

hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos 128 

termos estatutários. 129 
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 132 

  ___________________________________                    ___________________________________ 133 

       MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                          GIOVANA PERON 134 

   Vice-Presidente da Diretoria Executiva                                        Secretária “ad hoc” 135 

                            da AGIR                                                        Assessora de Diretoria da AGIR 136 

           Prefeito de Rio dos Cedros/SC                                             137 


