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ATA Nº 031/2014 DE 30 DE JANEIRO DE 2014 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.411, Página 338, de 22.01.2014, no 8 

site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os representantes legais 9 

do Consórcio Público, no Auditório da AMMVI, no endereço declinado no edital, nesta 10 

cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às treze horas e trinta minutos em primeira 11 

convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às quatorze 12 

horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número 13 

legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Matias Kohler, Presidente da 14 

Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de Guabiruba. Sob a concordância de 15 

todos os presentes, nomeou-se o senhor Murilo Geviéski Ouriques – Agente Administrativo 16 

da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor 17 

Pedro Celso Zuchi, Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de 18 

Gaspar; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do município de Indaial; senhor Paulo 19 

Roberto Eccel, Prefeito do município de Brusque; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do 20 

município de Botuverá; Laércio D. Schuster Jr., Prefeito do município de Timbó, senhor 21 

Moacir Polidoro, Prefeito do Município de Ascurra; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do 22 

Município de Pomerode; senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do município de Rodeio; 23 

senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do município de Doutor Pedrinho, além de outras presenças 24 

como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da 25 

Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem 26 

do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Indicação e Aprovação dos nomes para 27 

os Cargos em Comissão; 3 – Aprovação do Valor do Auxílio Alimentação (Art. 86-A – 28 

Estatuto do Consórcio); 4 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Matias Kohler 29 

agradeceu a presença de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da 30 

AGIR, para fazer parte da mesa e auxiliá-lo na condução dos trabalhos. Logo após, são 31 

empossados como o novo Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, o senhor Prefeito 32 

Matias Kohler, o Vice Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, o senhor Prefeito 33 

Fernando Tomaselli (Ausente) e o Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR, o senhor 34 

Prefeito Pedro Celso Zuchi. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta (Leitura e 35 

Aprovação da Ata Anterior), foi dispensada a sua leitura em razão do envio por e-mail para 36 

apreciação dos consorciados no dia 27.01.2014, sendo a mesma aprovada por todos. No 37 

seguimento dos trabalhos, o senhor Presidente passa a palavra para o senhor Heinrich Luiz 38 

Pasold para conduzir os trabalhos. Este inicia informando que os cargos de Diretor 39 

Administrativo, Diretor Técnico e Assessor Jurídico tornaram-se cargos comissionados 40 

mediante a alteração estatutária realizada em 2013 e publicada no mesmo ano. Assim, de 41 

acordo com o no Estatuto, o senhor Heinrich Luiz Pasold explica que os nomes são indicados 42 

pelo Diretor Geral, ratificados pela Assembleia Geral e levados ao Comitê para aprovação 43 

final e posterior nomeação pela Diretoria Executiva. Nesse sentido o senhor Heinrich Luiz 44 

Pasold indica a senhora Vanessa Fernanda Schmitt para continuar no cargo de Diretora 45 

Administrativa e o senhor Luciano Gabriel Henning para ocupar o cargo de Asssessor 46 

Jurídico, continuando o senhor Felipe Ruediger em seu contrato de trabalho temporário até 47 
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sua finalização. Todos os consorciados aprovam os nomes indicados e fica aprovada pelo 48 

Presidente a nomeação para os novos cargos em comissão ad referendum do Comitê de 49 

Regulação. Referente ao item 3 da pauta (Aprovação do valor do auxílio alimentação), o 50 

senhor Heinrich Luiz Pasold menciona o valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) 51 

mensais de auxílio para os funcionários com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 52 

sendo o mesmo pago atualmente pela AMMVI. Caso o funcionário trabalhe 20 (vinte) horas 53 

semanais, o valor é recebido pela metade, sempre equivalente à hora de trabalho. A senhora 54 

Vanessa Fernanda Schmitt lembra que desde a implantação da AGIR nunca houve vale 55 

alimentação por um erro no Estatuto, que foi feita uma pesquisa com as prefeituras no sentido 56 

de conferir o valor médio pago de alimentação aos funcionários. O senhor Heinrich Luiz 57 

Pasold esclarece que o valor acordado deverá estar em alinhamento com o pago pela 58 

AMMVI. Colocado o assunto em votação pelo senhor Presidente, fica aprovado o valor 59 

mencionado R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) como auxílio alimentação mensal 60 

vigorando a partir de fevereiro do corrente ano (01.02.2014). Ainda com a fala o senhor 61 

Heinrich Luiz Pasold, inicia-se o próximo assunto, item 4 (Assuntos Gerais), referente ao 62 

funcionário cedido pelo Samae/Blumenau, o senhor André Domingos Goetzinger; solicitação 63 

a autorização, de acordo com o novo Estatuto, para este servidor cedido receber gratificação 64 

de 30% (trinta por cento) do salário que o cargo de Agente Administrativo recebe na Agência; 65 

por vir a atuar enquanto Presidente da Comissão de Licitação, por ser membro da Comissão 66 

de  Avaliação de Estágio Probatório e, também, o encarregado da implantação da 67 

Contabilidade Regulatória na AGIR; que estes trinta por cento representam atualmente R$ 68 

921,52 (novecentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) sobre o vencimento base 69 

do agente administrativo, que é de R$ 3.071,74 (três mil, setenta e um reais e setenta e quatro 70 

centavos). Fica assim aprovado por todos os presentes a gratificação concedida ao servidor 71 

André Domingos Goetzinger. Ainda, em relação ao recebimento do auxílio transporte, fica 72 

aprovado pelos consorciados que os funcionários que necessitarem e comprovarem esta 73 

necessidade o receberão, descontados 6% (seis por cento) de sua folha de pagamento; nos 74 

mesmos termos de funcionamento da AMMVI. Dando seguimento, por questão regimental, o 75 

senhor Heinrich Luiz Pasold solicita à abertura de Concurso Público para os cargos de 76 

Ouvidor e Economista e, para Cadastro Reserva, os cargos de Contador, Engenheiro e 77 

Auxiliar Administrativo; que será admitido de forma imediata após o concurso um ouvidor e 78 

um economista; pois a análise econômica dos contratos é fundamental, e que um ouvidor é 79 

necessário visto que a senhora Diandra Mendes Medeiros, atualmente Ouvidora, está saindo 80 

da Agência por motivos pessoais. Fica aprovada por todos à a abertura de concurso público. A 81 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt informa que o relatório de atividades 2013 da AGIR será 82 

apresentado somente no próximo mês, em razão da elaboração de um trabalho que está sendo 83 

realizado com uma agência de publicidade e que serão impressos e posteriormente enviados 84 

às Prefeituras, às Câmaras, aos prestadores e demais entidades. Fica autorizado a ser 85 

apresentado no próximo mês a prestação de contas 2013, o relatório de atividades 2013 e o 86 

planejamento para 2014. Mais uma vez com a palavra, o senhor Heinrich Luiz Pasold faz 87 

menção ao convêncio de cooperação técnica com a ARIS, atualmente vencido, propondo sua 88 

renovação. Informa que presente acordo é técnico e não haverá ônus para os envolvidos. Fica 89 

aprovada por todos os presentes a renovação do referido convênio. Ainda, o senhor Heinrich 90 

Luiz Pasold pede autorização para que no mês de março seja marcada uma reunião a respeito 91 

da regulação do transporte público de passageiros; que já há dois contatos firmados, um em 92 

São Paulo e outro no Rio Grande do Sul, sendo estas duas pessoas recomendadas por outros 93 

profissionais da área de regulação. Fica a reunião aprovada, sendo esta futuramente agenda e 94 
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comunicada aos consorciados. O senhor Heinrich Luiz Pasold comunica que a AGIR está 95 

iniciando as fiscalizações e que ofícios foram enviados aos consorciados comunicando estas 96 

fiscalizações; que a vigilância sanitária também está sendo convidada, pois a qualidade da 97 

água é de sua responsabilidade. Outro problema apresentado é o que vem ocorrendo quanto à 98 

comunicação entre os municípios e os usuários; que o objetivo não está sendo atingido; que 99 

deve haver um protocolo de atendimento ao usuário no município; que este saiba a quem 100 

reclamar e, principalmente, que os municípios saibam quem deve ser contatado para 101 

solucionar o problema. A conclusão é que muitas situações podem ser resolvidas com um 102 

simples telefonema, desde que o usuário seja atendido adequadamente e educadamente. Para 103 

finalizar, o senhor Heinrich Luiz Pasold solicita autorização para contratação de dois 104 

estagiários devido à saída da senhora Diandra Mendes Medeiros e ao fortalecimento da 105 

publicidade da AGIR; que o salário será o vigente em nosso Estatuto para o período de 04 106 

(quatro) horas diárias, mais benefícios;  com o estágio tendo duração de 06 (seis) meses, 107 

podendo ser prorrogado por igual período. Fica a contratação dos estagiários aprovada por 108 

todos os presentes. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, 109 

senhor Matias Kohler agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral 110 

Ordinária, e determinando que eu, Murilo Geviéski Ouriques, secretário “ad hoc”, lavrasse a 111 

presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos 112 

estatutários. 113 

 114 

 115 

 116 

___________________________________ 117 

MATIAS KOHLER 118 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 119 

Prefeito de Guabiruba/SC. 120 

 121 

 122 

 123 

___________________________________ 124 

MURILO GEVIÉSKI OURIQUES 125 

Secretário “ad hoc” 126 

Agente Administrativo da AGIR. 127 


