
 

1 

 

 1 

ATA Nº 079/2019, DE 12 DE DEZEMBRO 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 doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 9 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 2991, página 3435 de 10 

29/11/2019, no site e no mural da AGIR, reuniram-se no auditório da Associação dos 11 

Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no município de Blumenau/SC às 09 horas 12 

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

Domingos Felippi, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio 14 

dos Cedros/SC. A Assembleia contou ainda com a presença da senhora Simoni Mercia Mesch 15 

Nones, Prefeita do Município de Doutor Pedrinho; o senhor José Gerson Gonçalves, Prefeito 16 

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

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

Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; o senhor Matias Kohler, Prefeito do 19 

Município de Guabiruba; o senhor Marcos Pedro Veber, Prefeito do Município de Luiz Alves; 20 

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

Prefeito do Município de Rodeio; o senhor Jorge Augusto Krüger, Prefeito do Município de 22 

Timbó; além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária da AGIR 23 

foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 - Aprovação da ata anterior, 24 

número 78; 2 – Posse dos novos conselheiros do Comitê de Regulação; 3 – Eleição da 25 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para 2020; 4 – Apresentação do Plano de 26 

Trabalho para 2020; 5 – Assuntos gerais; 5.1 – Suspensão de prazos de Processos 27 

Administrativos; 5.2 – Ratificação de aditivo ao Convênio AGIR e AMMVI; 5.3 – 28 

Certificação Responsabilidade Social ALESC; 5.4 – Proposta cargo situação 29 

emergencial; 5.5 – Ratificação ponto facultativo. Dando início aos trabalhos, o senhor 30 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR apresentou o item 1 da pauta, colocando em 31 

apreciação a ata da assembleia anterior, não havendo manifestações contrárias, esta foi 32 

aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que 33 

apresentou o item 2 da pauta, Posse dos novos conselheiros do Comitê de Regulação, 34 

apresentando os Conselheiros Eleitos na Assembleia Geral Ordinária do dia 16 de outubro de 35 

2019 para que os mesmos tomem posse nesta data. Sendo estes, os eleitos para o Comitê de 36 

Regulação da AGIR: o senhor José Carlos Spengler pela sociedade civil, os senhores Rogério 37 

José Olinger e José Vilson Brassiani pelos Prestadores de Serviços e o senhor Gabriel 38 

Cristofolini pela AGIR. Dando seguimento a pauta, foi discutido o item 3 – Eleição da 39 

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para 2020. Passada a palavra ao senhor Heinrich 40 

Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, para falar o item 2 da pauta, onde informou que a 41 

Eleição foi regularmente convocada, em obediência ao artigo 17, § 1º, do Protocolo de 42 

Intenções em vigor, e apresentou a chapa inicialmente lançada, sendo o senhor Marildo 43 
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Domingos Felippi, Prefeito de Rio dos Cedros, o Presidente da Diretoria Executiva, o Prefeito 44 

José Luiz Colombi, Prefeito de Botuverá como Vice-Presidente e o prefeito Matias Kohler, 45 

Prefeito de Guabiruba, como o Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR. Em seguida, 46 

apresentou a chapa do Conselho Fiscal, sendo o senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito de 47 

Benedito Novo o Presidente, e os senhores Jonas Oscar Paegle, Prefeito de Brusque e José 48 

Gerson Gonçalves, Prefeito de Apiúna, como Membros do Conselho Fiscal. Complementando 49 

o quadro, ficaram designados como suplentes os senhores Lairton Possamai, Prefeito de 50 

Ascurra; Paulo Roberto Weiss, Prefeito de Rodeio e Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita de 51 

Doutor Pedrinho. Após anunciado os nomes, foram colocados em votação a chapa e não 52 

havendo manifestações em contrário, foram declarados os prefeitos eleitos e empossados. Em 53 

continuidade ao item 4 da pauta – Apresentação do Plano de Trabalho para 2020, foi 54 

passada a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold que apresentou as principais conquistas e 55 

trabalhos da Agência no ano de 2019, e também o Plano de Trabalho para 2020, ressaltando 56 

os principais projetos e objetivos das Gerências de Saneamento, Transporte e de Estudos 57 

Econômico-Financeiros, bem como da Diretoria Administrativa e Institucional, da Ouvidoria 58 

e do Setor Jurídico da AGIR. Dando sequência à pauta, no item 5.1 – Suspensão de prazos 59 

de Processos Administrativos, o Diretor Geral da AGIR informou acerca da suspensão de 60 

prazos dos processos administrativos da AGIR no período de 23 de dezembro de 2019 à 12 de 61 

janeiro de 2020, medida adotada em consideração à paralisação das atividades pelos entes 62 

consorciados da AGIR no período e à concessão de férias regulares aos servidores da AGIR 63 

com direito ao gozo, a fim de conciliar a paralização dos entes consorciados, evitando a 64 

interrupção de serviços essenciais no decorrer do ano de 2020. Em seguida, em exposição do 65 

item 5.2 – Ratificação de aditivo ao Convênio AGIR e AMMVI, colocou-se em votação a 66 

ratificação do Quinto Termo Aditivo ao Convênio que prevê a implementação e manutenção 67 

dos serviços administrativos, operacionais, contábeis, jurídicos e de controle interno dos 68 

Consócios Públicos, o qual foi aprovado por unanimidade. No item 5.3 – Certificação 69 

Responsabilidade Social ALESC, foi dada a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold que 70 

informou que a AGIR foi reconhecida como entidade certificada no Prêmio Certificado de 71 

Responsabilidade Social promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 72 

Destacou que o reconhecimento tem a finalidade de reconhecer e destacar as empresas 73 

privadas, empresas públicas e organizações sem fins lucrativos com atuação em território 74 

catarinense que tenham a responsabilidade socioambiental incluída em suas políticas de 75 

gestão. Na sequência, passado ao item 5.4 - Proposta cargo situação emergencial, o senhor 76 

Heinrich Luiz Pasold contextualizou a situação emergencial que levou à proposta da criação 77 

do cargo Analista de Ouvidoria em razão da crescente demanda dos serviços inerentes às 78 

competências desta Agência de Regulação, em especial após a adesão dos municípios de Luiz 79 

Alves e Jaraguá do Sul. Observou que, considerando a previsão no Protocolo de Intenções da 80 

AGIR, a contratação temporária é um ato que visa suprir, excepcionalmente, demanda de 81 

caráter emergencial e que o senhor Marcos Paulo Baucelli selecionado nos moldes da 82 

Resolução nº 126/2019, foi capacitado para atender as demandas da Ouvidoria, bem como, 83 

devido ao aumento considerável dos documentos encaminhados e recebidos, e especialmente 84 

o volume de procedimentos e recursos administrativos, surgindo a necessidade da 85 



 
 

3 

 

implantação de sistema de gerenciamento de documentos, o qual está sendo acompanhado 86 

pela Ouvidoria. Observou ainda a necessidade de manutenção de profissional no setor até a 87 

posse do primeiro colocado aprovado no concurso público para o cargo de ouvidor, bem 88 

como de seu treinamento e acompanhamento inicial junto às demandas de ouvidoria. 89 

Destacou também que a tramitação do Novo Marco Regulatório de Saneamento para o Brasil, 90 

ainda motiva incertezas para o futuro próximo, sobre as ações de regulação. Diante das 91 

ponderações, colocou-se em votação, a qual deliberou por unanimidade a criação do cargo em 92 

situação emergencial, denominado Analista de Ouvidoria. Em continuidade, o item 5.5 – 93 

Ratificação ponto facultativo tratou acerca da instituição de ponto facultativo nos dias 24 e 94 

31 de dezembro de 2019 com o estabelecimento de regime de plantão através dos telefones a 95 

serem disponibilizados nos meios de comunicação e o sistema de Ouvidoria. Colocado em 96 

votação, foi aprovado por unanimidade. Após todos os assuntos constantes na pauta de 97 

convocação da reunião terem sido discutidos e deliberados, o senhor Marildo Domingos 98 

Felippi parabenizou e agradeceu à toda equipe da AGIR pelo auxílio e trabalho realizado 99 

durante este ano em que ele esteve como Presidente da Diretoria Executiva da Agência, e 100 

desejou êxito a seu sucessor para o próximo ano. Nada mais havendo para ser tratado, o 101 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Marildo Domingos Felippi, agradeceu a 102 

presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu, 103 

Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo 104 

Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             105 
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  _______________________________                 ___________________________________ 109 

 MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                     THAYANA SEIBT 110 

  Presidente da Diretoria Executiva                                       Secretária “ad hoc” 111 

                    da AGIR                                                   Assessora de Diretoria da AGIR 112 


