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ATA Nº 049/2016, DE 14 DE ABRIL DE 2016 DA ASSEMBLEIA 1 

GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 2 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 3 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 4 

 5 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação publicada 6 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 1.965, Página 817, de 01.04.2016, no site e no mural da 7 

AGIR, reuniram-se no Auditório da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), no 8 

município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quatorze horas em primeira convocação. Sem 9 

número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às quatorze horas e trinta minutos em 10 

segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia 11 

foi iniciada sob a presidência do senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 12 

e Prefeito do Município de Rio dos Cedros para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os 13 

presentes, nomeou-se a senhora Giovana Peron – Estagiária da AGIR, para secretariar os trabalhos. A 14 

Assembleia contou ainda com a presença do senhor Roberto Pedro Prudêncio Neto, Prefeito do 15 

Município de Brusque; senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho; senhor 16 

Nicanor Morro, Prefeito do Município de Apiúna; senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do 17 

Município de Benedito Novo; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhor 18 

Moacir Polidoro, Prefeito do Município de Ascurra; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município 19 

de Botuverá; senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do Município de Gaspar; senhor Rolf Nicolodelli, 20 

Prefeito do Município de Pomerode; senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; 21 

senhor Paulo Costa, Secretário de Gestão Governamental do Município de Blumenau, representando o 22 

senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do Município de Blumenau; além de demais interessados. Os 23 

trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem 24 

do Dia: 1 – Aprovação da Ata Anterior, 2 – Regulação de Transportes Coletivos de Passageiros, 3 – 25 

Alteração Protocolo de Intenções, 4 – Congresso Nacional Assemae, 5 – Assuntos Gerais. Iniciados os 26 

trabalhos o senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do 27 

Município de Rio dos Cedros, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Em 28 

continuidade, prosseguiu ao item 1 da pauta (Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua leitura 29 

dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia doze (12) de abril, 30 

sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item 2 (Regulação de 31 

Transportes Coletivos de Passageiros), o senhor Fernando Tomaselli passou a palavra ao senhor 32 

Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, que comentou sobre as ações da Agência no âmbito da 33 

regulação de Transportes Coletivos e de todo o auxílio recebido através da assessoria do senhor Marcos 34 

Fey Probst, explicando ainda o passo a passo de implantação desta nova área de regulação e todos os 35 

trâmites necessários. O senhor Heinrich Luiz Pasold também solicitou a todos os prefeitos que insiram 36 

a AGIR nos novos editais de concessão dos municípios, para acompanhamento e conhecimento. No 37 

próximo item, número 3 – Alteração Protocolo de Intenções, o Presidente da Diretoria Executiva da 38 

AGIR passou a palavra ao senhor Marcos Fey Probst, advogado da Fey Probst e Brustolin Advocacia, 39 

que informou a todos acerca da mudança no Protocolo de Intenções da AGIR, apresentando e 40 

explanando as principais alterações, comentando ainda sobre a importância da regulação. 41 

Posteriormente, o senhor Fernando Tomaselli passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que 42 

informou acerca das reuniões a serem realizadas com as Câmaras de Vereadores na sede da AGIR, e 43 

também no municípios, caso necessário, para discussão acerca da alteração do Protocolo de Intenções 44 

desta Agência. Informou ainda que para a condução do processo de alteração do Protocolo de Intenções 45 

da AGIR, conforme o Artigo 23 do Estatuto desta Agência, é necessário eleger um Presidente e um 46 

Secretário da Comissão Especial que conduzirá o processo de alteração, sendo assessorados pelos 47 

assessores jurídicos da AGIR. Após breve discussão, ficou acordado que será realizada uma nova 48 

reunião com os seis municípios interessados na regulação dos transportes coletivos, para que entre estes 49 

eleja-se o Presidente e o Secretário da Comissão Especial. Pertinente ao item 4 (Congresso Nacional 50 

Assemae), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, informando a todos acerca da 51 

participação da AGIR na 46ª Assembleia Nacional da ASSEMAE, que ocorrerá entre os dias 16 e 19 de 52 
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Maio em Jaraguá do Sul, onde terá um estande em parceria com a ARIS e a ARES-PCJ, e ainda 53 

apresentará os seguintes trabalhos: “Visão sobre a atuação de uma agência reguladora nos planos 54 

municipais de saneamento”, cuja autoria é dos senhores Caio Barbosa de Carulice, Ricardo Hübner, e 55 

da senhora Vanessa Fernanda Schmitt, e “Ouvidorias públicas municipais: instrumento de participação 56 

popular da gestão dos serviços de saneamento”, cuja autoria é do senhor Vitor Zanella Junior e da 57 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt. Passando ao item 5 da pauta (Assuntos Gerais), o senhor Heinrich 58 

Luiz Pasold manteve-se com a palavra, informando que todos os prefeitos receberam em suas pastas 59 

(via Ofício) o Relatório de Atividades 2015 da AGIR, em CD. O Diretor Geral da AGIR também 60 

solicitou liberação das colaboradoras da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt e senhora Ana 61 

Cláudia Hafemann, para participação do III Seminário Internacional Culturas e Desenvolvimento, III 62 

Encontro de Rede de Interculturalidade, IV Encontro da Rede de Trabalho com Povos Indígenas e IV 63 

Encontro Sociedades em Transformação, que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de julho, na Costa Rica, 64 

para apresentação dos trabalhos “Desempenho das Agências Reguladoras via Consórcio Público como 65 

Fomentadoras do Desenvolvimento no Território” e “Governança Regulatória em Consórcios Públicos”. 66 

Visto que não haverá ônus algum para a Agência e tal participação no evento contribuirá para divulgação 67 

da AGIR, foi solicitado que as horas das servidoras fossem abonadas, e tal solicitação foi acatada por 68 

todos os consorciados. O senhor Heinrich Luiz Pasold ainda informou acerca da implantação ao Sistema 69 

de Controle de Procedimentos Administrativos, Técnicos, de Ouvidoria e Punitivos, explanando os 70 

trâmites e documentação utilizada. Ainda com a palavra, o Diretor Geral da AGIR sugeriu a criação de 71 

um grupo no WhatsApp para interação da AGIR com os consorciados, cujo foi acatado por todos. Em 72 

sequência, o senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, cedeu a palavra 73 

aos demais consorciados, e o senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do Município de Gaspar, comentou 74 

acerca da importância e do auxílio da AGIR na gestão pública. Nada mais havendo para ser tratado, o 75 

Presidente da Diretoria Executiva, senhor Fernando Tomaselli, agradeceu a presença de todos 76 

encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad 77 

hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos 78 

termos estatutários.  79 
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___________________________________ 84 

FERNANDO TOMASELLI 85 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 86 

Prefeito de Rio dos Cedros/SC. 87 

 88 

 89 

___________________________________ 90 

GIOVANA PERON 91 

Secretária “ad hoc” 92 

Estagiária da AGIR. 93 


