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ATA Nº 92/2021, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021 DA 2 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 5 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 6 

 7 

 8 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, de acordo com a convocação publicada 9 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3598, página 5 de 21.08.2021 no site da AGIR, reuniram-10 

se na sala Vale Europeu da Associação dos Municípios do Vale Europeu – AMVE, no município de 11 

Blumenau/SC às 14 horas em primeira convocação. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do 12 

Sr. José Ari Vequi, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de 13 

Brusque/SC. A Assembleia contou ainda com a presença do Sr. Arão Josino da Silva, Prefeito do 14 

Município de Ascurra; da Sra. Arrabel Antonieta Lenzi Murara, Prefeita do Município de Benedito 15 

Novo; do Sr. Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; do Sr. Alcir Merízio, Prefeito 16 

do Município de Botuverá; do Sr. Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho; do 17 

Sr. Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito do Município de Gaspar; do Sr. Leonardo Campagnholo 18 

Agostini, Procurador-Geral do Município de Indaial, representando o Prefeito André Luiz Moser; do 19 

Sr. Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; do Sr. Jorge Luiz Stolf, Prefeito do Município 20 

de Rio dos Cedros; além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária da 21 

AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) - Aprovação das atas 22 

anteriores (nº 90 e 91); (2) - Taxa de Regulação do Município de Jaraguá do Sul; (3) - XII 23 

Congresso Brasileiro de Regulação da ABAR; (4) - Ações regulatórias em drenagem pluvial 24 

urbana; (5) - Assuntos Gerais; (5.1) - Resolução nº 203/2021. Dando início aos trabalhos, o senhor 25 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR colocou o item 1 (Aprovação das atas anteriores) da 26 

pauta em apreciação, onde não houve manifestações contrárias, sendo aprovada por unanimidade. 27 

Passando a palavra ao Diretor Geral da AGIR, antes de colocar o item 2 em apreciação e votação, o 28 

mesmo apresentou o item 3 (XII Congresso Brasileiro de Regulação da ABAR) da pauta, 29 

informando que o Congresso será realizado nos dias 10 a 12 de novembro na cidade de Foz do 30 

Iguaçu/PR. Informou ainda que o evento ocorre a cada dois anos, onde a AGIR participa 31 

efetivamente, e em razão da anuidade, tem o direito de montar um estande e de cortesia sete inscrições 32 

para participar do evento. Nesse Congresso, o servidor André Domingos Goetzinger, Gerente 33 
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Econômico-Financeiro, foi convidado para falar sobre a “Metodologia de Cobrança dos Resíduos 34 

Sólidos Humanos” que é aplicada na AGIR, e a Diretora Administrativa e Institucional, Ana Claudia 35 

Hafemann, apresentará sobre as Boas Práticas Regulatórias para alcançar as metas da ODS 6 36 

(Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), onde ela é representante do Brasil para os jovens 37 

reguladores. Ainda no item 3, o Sr. Heinrich Luiz Pasold informou que estará presente no painel sobre 38 

a “Gestão da base de ativos regulatórios: análise, indenização e reversão nas concessões de 39 

saneamento”. Além disso, antes de colocar em ratificação, foi informado que a AGIR pagará o total 40 

de R$ 17.330,00 (dezessete mil, trezentos e trinta reais) pelo patrocínio, sendo pago em duas parcelas, 41 

onde além do estande e das inscrições cortesia, o Congresso fornecerá duas credenciais de expositor, 42 

inserção da logo no material impresso do evento, inserção da logo no website do evento com hiperlink 43 

para o site do patrocinador e inserção do material impresso na pasta dos participantes. O item foi 44 

colocado em apreciação, não havendo mais manifestações, aprovado por unanimidade. Dando 45 

continuidade à pauta, foi explicado o relatório que foi entregue aos prefeitos sobre o item 4 (Ações 46 

regulatórias em drenagem pluvial urbana da pauta) e em seguida já apresentou o item 5 47 

(Resolução nº 203/2021), pedindo a ratificação e explicando que a resolução trata da alteração do 48 

expediente dos Agentes Públicos da AGIR, no feriado municipal de Blumenau do dia 02/09/2021 49 

para o seu gozo no dia 06/09/2021, foi colocado em apreciação, não havendo manifestações e 50 

aprovado por unanimidade. Em seguida, informou ainda sobre a contratação de assessoria da empresa 51 

LMDM para tratar dos contratos do transporte público dos municípios consorciados. Comunicou 52 

ainda o pedido de adesão do município de Caçador/SC para o transporte público coletivo, e será 53 

apresentado na próxima Assembleia a regularização. Ainda nos Assuntos Gerais, foi mencionado que 54 

a Agência está aderindo um novo sistema para trabalhar com todos os processos digitais, e logo o 55 

Diretor Geral informou que dois servidores da AGIR pediram a exoneração e a vaga de Agente de 56 

Fiscalização já foi preenchida e de Auxiliar Administrativo está em trâmite para o próximo servidor 57 

iniciar. Na sequência foi explicado os prefeitos a proposta de uma Diretoria Colegiada, sendo uma 58 

Diretoria Administrativa e Institucional, uma Diretoria Jurídica e uma Diretoria Técnica Operacional, 59 

que entraria em vigor no ano de 2022 e após explicações de como funcionaria esse colegiado, foi 60 

colocado em apreciação e aprovado. Retomando ao item 2 (Taxa de Regulação do Município de 61 

Jaraguá do Sul) da pauta, o Diretor Geral informou que o Município de Jaraguá do Sul fez o pedido 62 

para não efetuar o pagamento de multas e juros dos meses de janeiro a março do corrente ano, pois o 63 

contrato não foi assinado dentro do prazo, porém, os boletos foram emitidos e ficaram pendentes os 64 

juros e multas. Diante disso, foram elaborados Pareceres Administrativos e Jurídicos para que fosse 65 



 
 

3 

 

concedida essa isenção e logo colocou em apreciação, quando não houve manifestações, sendo assim, 66 

aprovado por unanimidade o item 2. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria 67 

Executiva da AGIR, senhor José Ari Vequi, agradeceu a presença de todos encerrando esta 68 

Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a 69 

presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos 70 

estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            71 
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  _______________________________                      ___________________________________ 75 

                  JOSÉ ARI VEQUI                                                      THAYANA SEIBT 76 

        Presidente da Diretoria Executiva                                           Secretária “ad hoc” 77 

                        da AGIR                                                          Assessora de Diretoria da AGIR 78 
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