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ATA Nº 052/2016, DE 02 DE AGOSTO 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 dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação publicada 6 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.038, Página 630, de 14.07.2016, 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 treze horas e trinta minutos em primeira 9 

convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às quatorze horas 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 concordância unânime dos 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 Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor 15 

Pedrinho; senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo; senhor Sérgio 16 

Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhor Moacir Polidoro, Prefeito do Município de 17 

Ascurra; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá; senhor Pedro Celso Zuchi, 18 

Prefeito do Município de Gaspar; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do Município de Pomerode; senhor 19 

Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor Valdair Matias, Diretor Presidente do 20 

SAMAE de Blumenau, representando o senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do Município de 21 

Blumenau; além de demais interessados. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram 22 

iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior, 2 – 23 

Apresentação Orçamento Anual 2017, 3 – Alteração do Estatuto do Consórcio Público da AGIR, 4 – 24 

Solicitação de ampliação de serviços regulados pela AGIR, 5 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos 25 

o senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de 26 

Rio dos Cedros, cumprimentou os presentes e agradeceu a presença de todos. Em continuidade, passou 27 

ao item 1 da pauta (Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua leitura dispensada em razão 28 

do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia dezesseis (16) de julho, sendo a mesma 29 

aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item 2 (Apresentação Orçamento Anual 30 

2017), o senhor Fernando Tomaselli passou a palavra à senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora 31 

Administrativa da AGIR, que informou que todos os consorciados receberam uma cópia em suas pastas 32 

da documentação referente ao orçamento. Em sequência, apresentou a todos as planilhas referentes às 33 

receitas para 2017, com os novos valores das taxas e rateio a serem cobrados pela Agência no próximo 34 

ano, sendo estas a Taxa de Regulação de Abastecimento de Água, Taxa de Regulação de Esgotamento 35 

Sanitário, Taxa de Regulação de Coleta, Transbordo, Transporte e Destinação Final de Resíduos 36 

Sólidos, Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana, e Rateio para Regulação de Transporte 37 

Público, sendo esta última apenas para os municípios interessados, quais sejam Brusque, Blumenau, 38 

Indaial, Gaspar, Timbó, Pomerode e Rio dos Cedros. Em seguida, apresentou os valores totais a serem 39 

pagos por cada prestador em cada município, considerando a variação populacional de 2014 para 2015 40 

e este percentual aplicado na população de 2015, considerando que a estimativa 2016 do IBGE ainda 41 

não foi divulgada. Apresentou ainda o percentual comparativo de aumento dos valores para cada 42 

município entre os anos 2016 e 2017, os valores de taxas e rateio por município e por prestador para o 43 

próximo ano, e ainda as despesas (folha de pagamento, custeio e investimentos) e receitas (taxas e rateio) 44 

da Agência estimadas para 2017, que correspondem a um valor total de orçamento de hum milhão 45 

seiscentos e dois mil e cento e vinte reais (R$1.602.120,00). Após a explanação, foi solicitada a 46 

aprovação do referido orçamento aos consorciados, cuja foi acatada por unanimidade. Dando 47 

continuidade, no item 3 (Alteração do Estatuto do Consórcio Público da AGIR), o senhor Fernando 48 

Tomaselli passou a palavra ao Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold, que informou que 49 

a versão final corrigida do Estatuto foi encaminhada por e-mail para os consorciados interessados na 50 

regulação do transporte público. Ficou acordado que uma última revisão será feita pela Diretoria Geral 51 

e encaminhada para todos os consorciados. Em seguimento ao processo de alteração do protocolo, a 52 
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Comissão Especial entendeu que poderia ser dado prosseguimento ao trabalho, uma vez que não foram 53 

apresentadas emendas e/ou destaques individuais ou coletivos (art. 23, § 3º Estatuto) e por isso sendo 54 

considerado como texto final o ora apresentado nessa Assembleia Geral. Face a essa realidade, foi 55 

descartada a necessidade de uma Assembleia Geral Extraordinária (art. 23, § 11). Por decisão da 56 

Assembleia, os trabalhos da Comissão Especial foram considerados, até aqui, concluídos. Em ato 57 

seguinte, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Fernando Tomaselli, colocou o texto em 58 

apreciação e votação dos presentes, sendo o mesmo aprovado à unanimidade de votos. Assim, aprovado 59 

o texto base, o mesmo será submetido a revisão final, trabalho esse a ser executado pela Direção Geral, 60 

cabendo a Comissão Especial a colheita das assinaturas e a remessa do texto final aos prefeitos 61 

consorciados, para conhecimento. À Direção Geral ficou determinada a publicação do texto final 62 

aprovado e o encaminhamento de todos os documentos aos executivos municipais, inclusive a minutada 63 

da lei, para que de forma legal, o material seja encaminhado com urgência às Câmaras Municipais para 64 

apreciação e votação. Também ficou ajustado que tanto a Diretoria como a Direção Geral, sempre que 65 

necessário e/ou convocados, comparecerão aos legislativos municipais para explicações e/ou 66 

orientações que se fizerem necessárias. Passando ao item 4 (Solicitação de ampliação de serviços 67 

regulados pela AGIR), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, e comentou acerca da 68 

solicitação do SAMAE de Blumenau para que a AGIR realize regulação na área de resíduos de 69 

construção civil, informando que é necessário inicialmente realizar uma análise dos custos e quesitos 70 

legais para esta operação. O Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Fernando Tomaselli, 71 

apoiado pelos demais consorciados, propôs estudos até final do ano e apresentação na primeira 72 

Assembleia Geral de 2017 acerca deste tema. Passando ao item 5 (Assuntos Gerais), o Presidente da 73 

Diretoria Executiva da AGIR, senhor Fernando Tomaselli, passou a palavra à Diretora Administrativa 74 

da Agência, senhora Vanessa Fernanda Schmitt, que solicitou aprovação de compra de novo veículo 75 

para uso da AGIR, visando facilitar os trabalhos da Agência, principalmente nesta nova fase de 76 

implantação da regulação dos transportes públicos. A compra foi autorizada. Em seguida, o senhor 77 

Fernando Tomaselli passou a palavra novamente ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que informou sobre a 78 

abertura do Edital para Convocação de Conselheiros para o Comitê de Regulação da AGIR para três (3) 79 

vagas como titulares, sendo uma (1) vaga indicada pela AGIR, uma (1) pelos usuários e uma (1) pelos 80 

prestadores de serviço. Haverá ainda três (3) vagas para suplentes indicados pela AGIR, e o referido 81 

Edital será encaminhado por e-mail para todos os Conselheiros. Informou ainda acerca das Resoluções 82 

Normativas de Indicadores e de Reajustes e Revisões Tarifárias, que serão utilizadas, respectivamente, 83 

para avaliação da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 84 

e para estabelecer condições, procedimentos e metodologia de reajuste e revisão das tarifas e preços 85 

públicos nos municípios regulados pela AGIR. Houve deliberação pelo Comitê de Regulação, e tais 86 

Resoluções serão enviadas para Consulta Pública. O Diretor Geral da AGIR comentou ainda acerca da 87 

aprovação do trabalho das servidoras Ana Claudia Hafemann e Vanessa Fernanda Schmitt, 88 

“Desempenho das Agências Reguladoras via Consórcio Público como Fomentadoras do 89 

Desenvolvimento no Território”, no evento 3º Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e 90 

Sociedade – SEDRES, que será realizado com apoio da AGIR, com abertura e encerramento no 91 

Auditório da AMMVI. Ainda com a palavra, o senhor Heinrich Luiz Pasold informou que a Diretora 92 

Administrativa da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt, agora faz parte da diretoria do Colegiado 93 

dos Consórcios Públicos de Santa Catarina, e o Assessor Jurídico da AGIR, senhor Luciano Gabriel 94 

Henning, compõe a Câmara Técnica Jurídica deste mesmo Colegiado. Comentou também acerca da 95 

visita que a AGIR receberá de representantes do Consórcio Intermunicipal do Rio Grande do Norte – 96 

COPIRN, que está em fase inicial de implantação da regulação dos serviços públicos. Em sequência, 97 

tomando a palavra, o senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito 98 

do Município de Rio dos Cedros, cedeu a palavra aos demais consorciados, onde o senhor José Luiz 99 

Colombi, Prefeito do Município de Botuverá, informou acerca da reclamação de alguns moradores que 100 

não puderam efetuar o desligamento da rede de água fornecida pela CASAN, e solicitou ações da 101 

Ouvidoria da Agência para solução deste caso. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da 102 

Diretoria Executiva, senhor Fernando Tomaselli, agradeceu a presença de todos encerrando esta 103 
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Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a 104 

presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.  105 

 106 

 107 

 108 
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___________________________________ 110 

FERNANDO TOMASELLI 111 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 112 

Prefeito de Rio dos Cedros/SC. 113 
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 116 

___________________________________ 117 

GIOVANA PERON 118 

Secretária “ad hoc” 119 

Estagiária da AGIR. 120 


