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ATA Nº 075/2019, DE 27 DE JUNHO 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 vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 9 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 2853, página 1241 de 10 

17/06/2019, no site e no mural da AGIR, reuniram-se no pequeno Auditório da Associação 11 

dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no município de Blumenau/SC, às 12 

14h30m em primeira convocação. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor 13 

Marildo Domingos Felippi, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do 14 

Município de Rio dos Cedros/SC. A Assembleia contou ainda com a presença da senhora 15 

Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do Município de Doutor Pedrinho; o senhor José 16 

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

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

Novo; o senhor Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; o senhor Ércio 19 

Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; o senhor Jorge Augusto Krüger, Prefeito do 20 

Município de Timbó, além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral 21 

Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – 22 

Aprovação da ata anterior, número 74; 2 – Assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao 23 

Protocolo de Intenções da AGIR; 3 -  Ratificação do Convênio de Cooperação nº 24 

002/2019; 4 – Aprovação do Orçamento Anual 2020; 5 – Ratificação da antecipação da 25 

primeira parcela do 13º aos servidores públicos da AGIR; 6 – Assuntos Gerais; 6.1 – 26 

Logomarca AGIR 10 Anos; 6.2 – Posse dos novos conselheiros do Comitê de Regulação 27 

da AGIR. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 28 

apresentou o item 1 da pauta, colocando em apreciação a ata da assembleia anterior, não 29 

havendo manifestações contrárias, esta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a 30 

palavra a senhora Ana Claudia Hafemann, que apresentou o item 2 da pauta, Assinatura do 31 

Primeiro Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções da AGIR, informando oficialmente 32 

sobre a ingressão do Município de Luiz Alves ao consórcio da AGIR. Tomando a palavra 33 

novamente, o Presidente da Diretoria Executiva falou sobre o 3º ENARMIS que aconteceu 34 

nos dias 30 e 31 de maio/2019, mencionando a importância deste evento para a nossa região. 35 

Dando continuidade à pauta, a senhora Ana Claudia Hafemann apresentou o item 3, 36 

Ratificação do Convênio de Cooperação nº 002/2019, informando sobre o convênio da 37 

AGIR com o CISAM-Sul (Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental) para fornecer 38 

o serviço de análises de águas em laboratório e ajudar na elaboração dos pareceres técnicos. 39 

Colocada em votação para a ratificação deste convênio, o senhor Ércio Kriek, Prefeito do 40 

Município de Pomerode questionou se as análises serão somente em casos eventuais e com 41 

água tratada, quando o senhor Daniel A. Narzetti esclareceu que a questão das análises de 42 

água é relacionada com a água tratada, para que haja contraprovas pontuais de um laboratório 43 

independente quando houverem denúncias e verificação da qualidade do serviço de forma 44 

global. Retomando a votação, não havendo mais manifestações contrárias, o Convênio de 45 

Cooperação nº 002/2019 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o item 4 da pauta, 46 

Aprovação do Orçamento Anual 2020, foi apresentado pela Diretora Administrativa e 47 

Institucional da AGIR, informando que foi enviado previamente por e-mail este orçamento. 48 

Destacou que a AGIR não cobra a Taxa de Regulação de Varrição e Limpeza de Vias 49 

Públicas e a Taxa de Regulação de Outros Serviços Públicos Municipais e, que as demais são 50 
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cobradas parcialmente, com exceção da Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos 51 

Urbanos. Comunicou somente na taxa populacional com base nos dados da última variação do 52 

IBGE houve alteração. Informou ainda que, para o ano de 2020, as taxas a serem cobradas 53 

para o orçamento de 2020 são: Taxa de Regulação de Abastecimento de Água, Taxa de 54 

Regulação de Esgotamento Sanitário, Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos 55 

Urbanos, Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros. Assim, totalizando o 56 

valor máximo de R$ 0,20 (vinte centavos). Esclareceu ainda que, a receita está prevista no 57 

valor de R$ 1.788.073,71 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil, setenta e três reais e 58 

setenta e um centavos) e, o valor da despesa em R$ 1.990.600,00 (um milhão, novecentos e 59 

noventa mil e seiscentos reais), informando que neste valor está incluído os 3 (três) cargos 60 

que entrarão pelo concurso, Engenheiro Sanitarista, Auxiliar Administrativo e Agente de 61 

Fiscalização, tendo o impacto de 7% (sete por cento) na folha. Tomando a palavra, o 62 

Presidente da Diretoria Executiva colocou em votação o orçamento, não houve manifestações 63 

contrárias, sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade à pauta, foi colocado o item 64 

5 em votação, Ratificação da antecipação da primeira parcela do 13º aos servidores 65 

públicos da AGIR, não havendo manifestações contrárias, este foi aprovado por 66 

unanimidade. Em seguida, foi apresentado pela senhora Ana Claudia Hafemann, o item 6.1 da 67 

pauta, Logomarca AGIR 10 Anos. Esta informou que no ano de 2020 a AGIR completará 10 68 

anos, e diante disso, a Agência pensou na logo comemorativa, deixando em aberto a escolha 69 

até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Dando seguimento a pauta, finalizando com o 70 

item 6.2 Posse dos novos conselheiros do Comitê de Regulação da AGIR, a senhora Ana 71 

Claudia Hafemann novamente tomou a palavra, dando as boas-vindas aos novos conselheiros 72 

e, informou aos prefeitos os nomes eleitos, sendo: Ciro Adriano da Silva, Natanael Gutz, 73 

Richard Buchinski, Rodrigo Afonso de Bortolli e Sérgio Pintarelli. Antes de encerrar esta 74 

Assembleia Geral Ordinária, o Presidente da Diretoria Executiva reiterou o assunto do 3º 75 

ENARMIS, informando sobre a palestra do senhor Hugo Pacheco, de Açores/Portugal, sobre 76 

a Formação do Preço – Regulação de Sistemas Individuais e Fontes Alternativas de 77 

Abastecimento de Água, que semelhou a nossa região com o problema atual da falta de 78 

saneamento, onde adotaram o sistema de fossa e filtro individual, e diante disso houve uma 79 

eficiência de 95% (noventa e cinco por cento), resolvendo o problema sanitário das 9 (nove) 80 

Ilhas dos Açores. Com este modelo, o prefeito de Rio dos Cedros, senhor Marildo Domingos 81 

Felippi, indicou que os municípios consorciados trocassem experiências para tentar seguir 82 

este modelo das Ilhas dos Açores. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da 83 

Diretoria Executiva da AGIR, senhor Marildo Domingos Felippi, agradeceu a presença de 84 

todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, 85 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será 86 

assinada e publicada nos termos estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             87 
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  _______________________________                  93 

___________________________________ 94 

 MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                     THAYANA SEIBT 95 

  Presidente da Diretoria Executiva                                       Secretária “ad hoc” 96 

                    da AGIR                                                     Assessora de Diretoria da AGIR 97 


