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ATA Nº 033/2014 DE 29 DE ABRIL 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 vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, de acordo com a 7 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.468, Página 640, de 8 

15.04.2014, no site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os 9 

representantes legais do Consórcio Público, no Auditório da AMMVI, no endereço declinado 10 

no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às onze horas em primeira 11 

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

e trinta minutos em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados 13 

em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Matias Kohler, 14 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Guabiruba. Sob a 15 

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

Administrativo da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a 17 

presença do senhor Fernando Tomaselli, Vice Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e 18 

Prefeito do Município de Rio dos Cedros; senhor Pedro Celso Zuchi, Tesoureiro da Diretoria 19 

Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Gaspar; senhor Sérgio Almir dos Santos, 20 

Prefeito do Município de Indaial; senhor Paulo Roberto Eccel, Prefeito do Município de 21 

Brusque; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá; senhor Paulo 22 

Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor Laércio Schuster Júnior, Prefeito do 23 

Município de Timbó; senhor Osnir Floriani, Prefeito em exercício do Município de Benedito 24 

Novo; senhor Moacir Polidoro, Prefeito do Município de Ascurra e o senhor Hartwig Persuhn, 25 

Prefeito do Município de Doutor Pedrinho, além de outras presenças como consta da lista de 26 

presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da 27 

AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e Aprovação 28 

da Ata Anterior; 2 – Apresentação das Fiscalizações 2014; 3 – Assuntos Gerais. Iniciados os 29 

trabalhos, o senhor Matias Kohler agradeceu a presença de todos, prosseguindo diretamente 30 

ao item um da pauta (Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua leitura dispensada 31 

em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia 15.04.2014, sendo a 32 

mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, o senhor Matias Kohler, Presidente 33 

da Diretoria Executiva da AGIR, passa a palavra para o senhor Felipe Ruediger para este 34 

fazer a apresentação das Fiscalizações 2014 (item 2), o qual inicia explicando sobre as visitas 35 

técnicas realizadas até o momento referentes ao serviço de abastecimento de água nos 36 

municípios cujos prestadores são os Samae’s, e demonstra, por meio de fotos, os problemas 37 

enfrentados, quais sejam: na captação – ausência de guarda copos, de extintores de incêndio, 38 

de instalações elétricas, muitos vazamentos nas tubulações, corrosão, ETA’s trabalhando no 39 

limite de evasão, exaustores inativos, problemas de calibração dos aparelhos, vazamento nas 40 

válvulas, falta de macromedidores, produtos químicos vencidos, falta de placas laminares, 41 

falta de controle de esgoto que é despejado diretamente no ribeirão etc. Nos reservatórios – 42 

ausência de manutenção nas válvulas, nas limpezas dos drenos, água pluvial transbordando 43 

para dentro dos reservatórios, vazamentos dos reservatórios, acesso precário aos reservatórios, 44 

escadas oxidadas, alguns reservatórios extravasando e outros vazios etc. Afirma, também, que 45 

tão logo finalizar as fiscalizações nos municípios prestados pelos Samae’s, serão iniciadas as 46 
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fiscalizações nos municípios com os serviços prestados pela Casan; que as fiscalizações tem 47 

principalmente um caráter preventivo e educativo e, que há um prazo de seis meses a um ano 48 

para adequação às normas. Finalizado a apresentação, o Presidente da Diretoria Executiva da 49 

AGIR, o senhor Matias Kohler, passa a palavra para que a senhora Vanessa Fernanda Schmitt 50 

verse a respeito do item 3 (Assuntos Gerais). É informado a todos da Ratificação do Decreto 51 

número 008/2014 que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da 52 

AGIR e que para o exercício de 2014 o percentual concedido foi de 5,39% (cinco e trinta e 53 

nove), tomando por base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 54 

março de 2013 a fevereiro de 2014, com efeitos retroativos a partir do dia primeiro de março 55 

de 2014. Ainda, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt informa da abertura do Edital do 56 

Concurso Público número 01/2014 da AGIR, na data de hoje, realizado pelo IBAM, para os 57 

cargos de economista e ouvidor (uma vaga) e contador, engenheiro civil e auxiliar 58 

administrativo (cadastro reserva), com inscrições entre os dias cinco de maio e seis de junho 59 

deste ano.  Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, senhor 60 

Matias Kohler agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e 61 

determinando que eu, Murilo Geviéski Ouriques, secretário “ad hoc”, lavrasse a presente ata 62 

e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários. 63 

 64 
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___________________________________ 67 

MATIAS KOHLER 68 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 69 

Prefeito de Guabiruba/SC. 70 
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___________________________________ 74 

MURILO GEVIÉSKI OURIQUES 75 

Secretário “ad hoc” 76 

Agente Administrativo da AGIR. 77 


