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ATA Nº 074/2019, DE 30 DE ABRIL DE 2019 DA 2 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 5 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 6 

 7 

 8 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a convocação 9 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 2.803, página 1.839 de 14/04/2019, no 10 

site e no mural da AGIR, reuniram-se no pequeno Auditório da Associação dos Municípios do 11 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no município de Blumenau/SC, às 14h30m em primeira 12 

convocação. A Assembleia foi iniciada sob a presidência da senhora Simoni Mercia Mesch 13 

Nones, Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeita do Município de Doutor 14 

Pedrinho/SC. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Jorge Luiz Stolf, Vice-15 

Prefeito do Município de Rio dos Cedros; o senhor José Gerson Gonçalves, Prefeito do 16 

Município de Apiúna; o senhor Lairton Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; o senhor 17 

Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo; o senhor Mário 18 

Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; o senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito do 19 

Município de Brusque; o senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; o senhor 20 

Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; o senhor Jorge Augusto Krüger, Prefeito do 21 

Município de Timbó; além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral 22 

Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Aprovação 23 

da ata anterior; 2 – Prestação de contas 2018; 3 – Ratificação da revisão anual dos vencimentos 24 

dos servidores, auxílio alimentação, diárias e Jeton para 2019; 4 – Homologação dos nomes 25 

para o Comitê de Regulação da AGIR; 5 – Premiação Proeesa; 6 – Relatório Anual de 26 

Atividades 2018; 7 – Apresentação sobre a viagem técnica do Gerente de Transportes ao 27 

“Conferência Internacional sobre tarifas sustentáveis para os serviços de água” em 28 

Lisboa/Portugal; 8 - Cessão de servidor para a ouvidoria; 9 – 3º ENARMIS; e 10 – Assuntos 29 

Gerais. Dando início aos trabalhos, a senhora Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 30 

apresentou o item 1 da pauta, colocando em apreciação a ata da assembleia anterior, não 31 

havendo manifestações contrárias, esta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi 32 

adiantado o item 5 da pauta – Premiação Proeesa, e dada a palavra ao senhor Ricardo Hübner 33 

que apresentou o Projeto Proeesa aos presentes e efetuou a entrega dos certificados e placas de 34 

homenagem aos servidores do SAMAE Blumenau, SAMAE Pomerode e Águas de 35 

Guaramirim, que foram premiados pelos trabalhos entregues referentes aos planos de eficiência 36 

energética. Em seguida, dando continuidade à pauta, o item 2 – Prestação de contas 2018, foi 37 

apresentado pela senhora Ana Claudia Hafemann, informando que dentro das pastas de cada 38 

prefeito consta a tabela da Prestação de Contas, e apresentou o acompanhamento de restos a 39 

pagar, o acompanhamento do exercício e o suparávit. Em seguida, a senhora Vice-Presidente 40 

da Diretoria Executiva da AGIR passou a palavra ao Diretor Geral da AGIR para apresentação 41 

do item 3 da pauta – Ratificação da revisão anual dos vencimentos dos servidores, auxílio 42 

alimentação, diárias e Jeton para 2019, que iniciou a fala explicando aos prefeitos que o reajuste 43 
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já foi autorizado em assembleia anterior, aplicando o INPC de 3,94 para o vencimentos dos 44 

servidores para o exercício de 2019. Em seguida mencionou sobre a Resolução nº 116/2019, 45 

que atualiza os valores das diárias, explicando cada valor de servidor, e logo após foi colocada 46 

em votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Tomando a palavra novamente, o senhor 47 

Heinrich Luiz Pasold deu continuidade à pauta, seguindo para o item 4 – Homologação dos 48 

nomes para o Comitê de Regulação da AGIR, onde mencionou os nomes que foram deferidos 49 

e que estes seriam colocados em votação na próxima reunião do Comitê de Regulação da AGIR 50 

e após a votação, voltaria em Assembleia para apresentação dos novos Conselheiros. Em 51 

seguida, foi dada a palavra novamente a senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou o item 52 

6 – Relatório Anual de Atividades 2018, informando que foi enviado por e-mail a todos os 53 

prefeitos este relatório, e exibiu aos presentes, a Missão, Visão e Valores da Agência, a Relação 54 

de Municípios Consorciados, a Prestação de Contas do Exercício 2018, e a Projeção 55 

Orçamentária 2019. Dando continuidade à pauta, foi dada a palavra ao senhor Daniel Antonio 56 

Narzetti, que apresentou o item 7 – Apresentação sobre a viagem técnica do Gerente de 57 

Transportes ao “Conferência Internacional sobre tarifas sustentáveis para os serviços de água” 58 

em Lisboa/Portugal, onde resumiu, explicando que neste congresso haviam especialistas dos 5 59 

(cinco) Continentes, que todos tratavam do mesmo assunto, que está sendo passando aos 60 

municípios consorciados à AGIR. Logo após, a senhora Vice-Presidente da Diretoria Executiva 61 

da AGIR passou a palavra ao Diretor Geral da AGIR para apresentação do item 8 – Cessão de 62 

servidor para a ouvidoria, que mencionou ter enviado mensagem aos Prefeitos sobre este cargo 63 

para o setor de ouvidoria, caso houvesse a disponibilidade de ceder um servidor à Agência, e 64 

caso não havendo esta possibilidade, será feita uma seleção emergencial para ocupação do 65 

cargo. Em seguida, passou para o item 9 – 3º ENARMIS da pauta, informando que no mês de 66 

maio acontecerá o 3º Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e 67 

Intermunicipais de Saneamento, nos dias 30 e 31, que visa o fortalecimento institucional, 68 

trazendo discussões de temas de interesse, proporcionando a troca de informações entre as 69 

diversas Agências municipais e intermunicipais, bem como aos consórcios e/ou municípios que 70 

estão estruturando-se para esta atividade e, igualmente para prestadores e municípios regulados. 71 

Após a explicação do evento, o Diretor Geral da AGIR solicitou aos prefeitos a disponibilização 72 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que fosse usado neste evento, onde a ARIS de 73 

Florianópolis/SC, a ARESC-PCJ de Americana/SP e a ABAR/DF também disponibilizarão a 74 

mesma quantia para a organização. Diante do pedido de aprovação, não houve manifestações 75 

contrárias, sendo aprovado por unanimidade. Finalizando a pauta, o Diretor Geral da AGIR 76 

apresentou o item 9 – Assuntos Gerais, falando sobre a Lei que autorizou o município de Luiz 77 

Alves/SC a ingressar na Agência, e sobre concurso para a AGIR que será realizado até final 78 

deste ano. Mencionou ainda sobre a Resolução nº 124/2019, que tem por objeto a instituição de 79 

Comissão Especial para discutir e elaborar estudos sobre a implantação de Transporte Público 80 

Coletivo Integrado na região do Médio Vale do Itajaí. Em seguida, comunicou aos prefeitos 81 

sobre a Pós-Graduação da senhora Thayana Seibt em Saneamento, informando que o valor total 82 

é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) explicando que as matérias são importantes para o 83 

conhecimento da mesma dentro da Agência. Nada mais havendo para ser tratado, a Vice-84 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhora Simoni Mercia Mesch Nones, no exercício 85 
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do cargo de Presidente, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral 86 

Ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e 87 

que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             88 
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  _______________________________                  ___________________________________ 93 

 MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                     THAYANA SEIBT 94 

  Presidente da Diretoria Executiva                                       Secretária “ad hoc” 95 

                    da AGIR                                                     Assessora de Diretoria da AGIR 96 


