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ATA Nº 039/2015, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 4 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição no 1.675, Página 608, de 02.02.2015, no site e no 8 

mural da AGIR, reuniram-se no Auditório da Fundação Municipal de Desporto – FMD na cidade 9 

de Blumenau, Estado de Santa Catarina, em substituição do local previamente estipulado na 10 

Convocação, em razão de obras na sede da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – 11 

AMMVI, às oito horas em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a 12 

mesma foi aberta às oito horas e trinta minutos em segunda convocação, depois de verificada a 13 

presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor 14 

Hartwig Persuhn, Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Doutor 15 

Pedrinho/SC, em razão da ausência do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, 16 

que se fez presente após alguns minutos, para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os 17 

presentes, nomeou-se a senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, para 18 

secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Paulo Roberto Eccel, 19 

Prefeito Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Brusque; Pedro 20 

Celso Zuchi, Prefeito Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Gaspar; 21 

senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito 22 

do Município de Indaial; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do Município de Pomerode; senhor Nicanor 23 

Morro, Prefeito do Município de Apiúna; senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de 24 

Benedito Novo e do senhor Darcísio Bona, Vice-Prefeito do Município de Timbó, além de demais 25 

interessados, conforme a lista de presença anexa. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da 26 

AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata 27 

Anterior; 2 – Prestação de Contas 2014; 3 – Reajuste Anual dos Servidores, Auxílio Alimentação e 28 

Jetom para 2015; 4 – Eleição-Aprovação para Suplência do Comitê de Regulação da AGIR; 5 – 29 

Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Hartwig Persuhn, Tesoureiro da Diretoria Executiva 30 

da AGIR, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Após, o senhor Hartwig 31 

Persuhn prosseguiu diretamente ao item 1 da pauta (Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a qual teve 32 

sua leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia 33 

02.02.2015, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item 2 34 

(Prestação de Contas 2014), o senhor Hartwig Persuhn passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz 35 

Pasold que explanou a respeito Prestação de Contas 2014, informando que em razão de problemas 36 

com o sistema utilizado pela AMMVI devido a ajustes que estão sendo realizados para os consórcios 37 

públicos, a prestação de contas ficará para a próxima Reunião desta Assembleia. Naquele momento, 38 

com a presença do Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, o senhor Paulo Roberto Eccel, 39 

seguiu-se ao item 3 (Reajuste Anual dos Servidores, Auxílio Alimentação e Jetom para 2015). Assim, 40 

passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, o qual solicitou aos Prefeitos Consorciados presentes 41 

a aplicação do Reajuste Anual aos servidores da AGIR, a contar-se a partir do dia 1º de março, com o 42 

percentual do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado de março/2014 até 43 

fevereiro/2015, o qual terá sua divulgação oficial no início de março. Em votação, aprovado. Solicitou 44 

ainda, por razão de equiparação salarial com os demais funcionários da Associação dos Municípios do 45 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, a aplicação de um aumento real nos vencimentos, do percentual de 46 

0,5%, relativo ao aplicado à Associação dos Municípios. Em votação, aprovado. No que tange o 47 

Reajuste referente ao Jetom, atualmente no valor de R$ 250,00 e do Auxílio-Alimentação aos 48 

servidores da AGIR no valor atual de R$ 286,00, ambos obterão o reajuste de inflação no período mais 49 

o aumento real de 0,5% (zero vírgula cinco por cento). O próximo tema de pauta em discussão foi o 50 

item 4 (Eleição-Aprovação para Suplência do Comitê de Regulação da AGIR). O senhor Paulo 51 

http://www.agir.sc.gov.br/


             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

 Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina.   

CEP: 89036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br  

 

2 

Roberto Eccel, passou a palavra a Diretora Administrativa da AGIR, a senhora Vanessa Fernanda 52 

Schmitt, que apresentou os nomes indicados à suplência das vagas de Conselheiro Suplente, a fim de 53 

representarem-se os Usuários. Durante o prazo do Edital de Convocação, aberto em 17/12/2014 e 54 

finalizado em 10/02/2015, houve a indicação de dois nomes, os quais devem passar pela ratificação 55 

dos Prefeitos Consorciados, em Assembleia. Os nomes indicados foram o senhor Geraldo Maximo de 56 

Oliveira, representando o Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Gaspar/SC e o 57 

senhor Günther Lother Pertschy, representando o Conselho Municipal de Saneamento Básico do 58 

município de Brusque/SC. Assim, complementou solicitando aos Prefeitos a autorização para a 59 

abertura de novo Edital, com o objetivo de suprir uma vaga para Conselheiro Suplente, tendo em vista 60 

o recebimento de apenas duas indicações para o preenchimento das vagas. Posto em votação, a 61 

abertura de novo Edital foi aprovada. Lembrou que os nomes dos profissionais indicados devem 62 

preencher os requisitos de conhecimento na área, não possuir vínculo com os prestadores e 63 

concessionários, devendo prevalecer o interesse dos Usuários. Aprovados os nomes indicados pelos 64 

Prefeitos presentes, os mesmos serão enviados para aprovação final do Comitê de Regulação. 65 

Pertinente ao item 5 (Assuntos Gerais) o senhor Paulo Roberto Eccel passou a palavra ao senhor 66 

Heinrich Luiz Pasold que informou a todos referente a junta de materiais, acervo e consulta relevantes 67 

ao tema Transportes Públicos. Na sequência, complementou questionando aos Prefeitos, a respeito da 68 

abrangência de regulação de interesse dos municípios consorciados, se além do transporte inter-69 

municipal, seriam também incluídas a regulação de Vans e Táxis. Em discussão, aprovou-se que será 70 

verificada em análise posterior. Em continuidade, o senhor Heinrich Luiz Pasold, informou sobre a 71 

visita à AGIR de representantes do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio 72 

Oeste – CISAM-MO, onde foram tratados assuntos pertinentes a Regulação e aos Consórcios 73 

Públicos. Também informou que no presente encontro foram inicializadas as tratativas para a criação 74 

de um Convênio de Cooperação Técnica entre AGIR e o Consórcio Público CISAM-MO, 75 

representando um passo a frente à regulação do Saneamento Básico no estado de Santa Catarina. Deste 76 

modo, solicitou-se aos Prefeitos Consorciados a autorização para a formalização do Convênio de 77 

Cooperação Técnica, destacando não haver custos ao Consórcio da AGIR em um primeiro momento, 78 

servindo como um meio para troca de informações e experiências. Em discussão, aprovado. Do 79 

mesmo modo, o senhor Heinrich Luiz Pasold expôs a todos o convite recebido para palestrar na 80 

Câmara Técnica da ABAR, em março de 2015, onde o assunto será a “A experiência de regulação de 81 

prestadores de serviços locais de direito público por Consórcios Reguladores”. Em continuidade, 82 

passou a palavra à senhora Vanessa Fernanda Schmitt que realizou a apresentação das novas sugestões 83 

de alteração da logomarca da AGIR. Destacou que a ideia principal ao design foi a modernização da 84 

atual logo da AGIR. Dentre os quatro modelos expostos aos Prefeitos, houve sugestões de mudanças 85 

que serão repassadas ao setor de criação e apresentadas em próxima Assembleia para aprovação final. 86 

Nada mais havendo para ser tratado, o Vice-Presidente da Diretoria Executiva, senhor Paulo Roberto 87 

Eccel, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que 88 

eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo 89 

Vice-Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.  90 

 91 

 92 

___________________________________ 93 

PAULO ROBERTO ECCEL 94 

Vice- Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 95 

Prefeito de Brusque/SC. 96 

 97 

 98 

___________________________________ 99 

ANA CLAUDIA HAFEMANN 100 

Secretária “ad hoc” 101 

Agente Administrativa da AGIR. 102 
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