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ATA Nº 066/2018, DE 07 DE JUNHO DE 2018 DA ASSEMBLEIA 1 

GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 2 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 3 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 4 

AGIR. 5 

 6 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, de acordo com a convocação publicada no 7 

Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.537, Página 1.253, de 28.05.2018, no site e no mural da 8 

AGIR, reuniram-se no Auditório da AMMVI, no município de Blumenau/SC, às treze horas e trinta 9 

minutos em primeira convocação. Não havendo número legal para a primeira convocação, esta foi 10 

aberta às catorze horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em 11 

número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Marildo Domingos Felippi, Vice-12 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros para assumir os 13 

trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Ana Claudia Hafemann, 14 

Analista de Regulação e Fiscalização da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou 15 

ainda com a presença do senhor Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; do senhor Lairton 16 

Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; do senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do 17 

Município de Benedito Novo; do senhor José Gerson Gonçalves, Prefeito do Município de Apiúna;  do 18 

senhor Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; do senhor José Luiz Colombi, Prefeito 19 

do Município de Botuverá; do senhor Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito do Município de Gaspar; do 20 

senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; do senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito 21 

do Município de Rodeio; do senhor Jorge Augusto Krüger, Prefeito do Município de Timbó; do senhor 22 

José Ari Vequi, Vice-Prefeito e representando o senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito do Município de 23 

Brusque; senhor Artino Dalpiaz. Vice-Prefeito representando a senhora Simoni Mercia Mesch Nones, 24 

Prefeita do Município de Doutor Pedrinho, além de demais interessados. Os trabalhos desta 25 

Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 26 

– Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Relatório Atividades Anual/Balanço Social 2017 da 27 

AGIR; 3 – Pagamento da taxa de regulação da drenagem pluvial urbana; 4 – Apresentação sobre a 28 

viagem técnica do Gerente de Transportes da AGIR ao “V Seminário Técnico Águas e Resíduos dos 29 

Açores – Sustentabilidade dos Sistemas” e assinatura de Convênio; 5 – Assuntos Gerais. Dando início 30 

aos trabalhos, o senhor Marildo Domingos Felippi, Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e 31 

Prefeito do Município de Rio dos Cedros, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes, 32 

e informou que excepcionalmente hoje estaria conduzindo os trabalhos desta Assembleia devido à 33 

ausência justificada do Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor André Luiz Moser. Na 34 

sequência, no item 1 da pauta (Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a leitura da ata foi dispensada 35 

em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia vinte e cinco (25) de maio de 36 

2018, e esta foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, no item 2 (Relatório Atividades 37 

Anual/Balanço Social 2017 da AGIR), foi dada a palavra à senhora Ana Claudia Hafemann, Analista 38 

de Regulação e Fiscalização da AGIR, que apresentou o Relatório Anual de Atividades/Balanço Social 39 

2017 da Agência, explanando detalhadamente o conteúdo e os trabalhos realizados no referido ano por 40 

cada setor da AGIR. Destacou ainda que o Relatório Anual será disponibilizado somente em formato 41 

digital, bem como relatou que a elaboração desde material é uma obrigação que consta no Estatuto da 42 

Agência e que por meio de instrumentos como o balanço social as instituições demonstram sua 43 

responsabilidade social. Passando ao item 3 (Pagamento da taxa de regulação da drenagem pluvial 44 

urbana), o senhor Heinrich Luiz Pasold em continuidade às discussões acerca do pedido formulado 45 

pela Prefeitura de Blumenau solicitando isenção do pagamento da taxa de drenagem pluvial, alegando 46 

um aumento de suas despesas, e que caso não fosse possível a isenção, que fosse reduzido 50% do 47 

valor. Na sequência, informou que nas pastas de cada Prefeito havia um documento apresentando a 48 

variação do orçamento simulando estas diferenças de valores, que resultariam em R$92.519,28 a 49 

menos com a isenção total do pagamento da taxa, e em R$46.259,58 a menos com a isenção de 50% 50 

da taxa. O senhor Heinrich Luiz Pasold destacou que sob o aspecto da eficácia da gestão da AGIR 51 

estes valores em discussão são representativos e significativos ao curso das atividades iniciadas na 52 
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área de drenagem urbana e ao orçamento enxuto da Agência. Destacou ainda que a Lei nº 11.445/2007 53 

exige que as Agências de Regulação atuem efetivamente em todas as vertentes do saneamento, 54 

podendo ser cobrada e até penalizada posteriormente por órgãos externos de controle. Na sequência, 55 

foi dada a palavra ao senhor Mário Hildebrandt que disse ser favorável a redução da cobrança taxa de 56 

drenagem pluvial urbana em 50%. Complementou ainda que considera os serviços que estão sendo 57 

realizados, no entanto, criticou o excesso de cobranças públicas, em geral e enfatizou a necessidade 58 

em compreender os efeitos a curto, médio e longo prazo nas realidades financeiras e orçamentárias 59 

diante de um cenário onde os municípios aferem cortes e diminuição de receitas. Na sequência, com a 60 

palavra o Prefeito Ércio Kriek, comentou sobre a atual situação vivenciada pelos municípios quanto à 61 

alta carga tributária e ainda sugeriu a criação de uma taxa única. Complementando a fala, o senhor 62 

Heinrich Luiz Pasold esclareceu a discriminação de cobrança por vertente do saneamento básico e 63 

demais serviços públicos, conforme previsto no Protocolo de Intenções do Consórcio Público AGIR, 64 

destacando a atenção da Agência em não atingir o limite de cobrança previsto para regulação dos 65 

serviços públicos. Após breve discussão entre os presentes, ficou aprovada a redução de cobrança em 66 

50% da taxa de regulação da drenagem pluvial urbana para o ano de 2018. Passando ao item 4 67 

(Apresentação sobre a viagem técnica do Gerente de Transportes da AGIR ao “V Seminário Técnico 68 

Águas e Resíduos dos Açores – Sustentabilidade dos Sistemas” e assinatura de Convênio), foi dada a 69 

palavra ao senhor Daniel Antonio Narzetti que realizou uma apresentação sobre a viagem técnica 70 

realizada durante os dias 14 e 17 de maio do corrente ano. Apresentou o conteúdo tratado nas visitas 71 

técnicas a Entidade Reguladora de Águas e Resíduos – ERSAR Lisboa e ao Laboratório Nacional de 72 

Engenharia Civil –LNEC LISWATE – Centro Internacional de Água em comitiva composta pelas 73 

Agências ARIS e ARES-PCJ. Em seguida relatou acerca da palestra proferida no evento “V Seminário 74 

Técnico Águas e Resíduos dos Açores – Sustentabilidade dos Sistemas” e da assinatura do Convênio 75 

de Cooperação técnica, administrativa e institucional entre a AGIR e a Entidade Reguladora dos 76 

Serviços de Águas e Resíduos dos Açores – ERSARA. Passando ao item 5 (Assuntos Gerais) foi dada 77 

a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold que comentou acerca da taxa de regulação de manejo de 78 

resíduos sólidos devida pelo Município de Guabiruba em razão do encerramento da concessão no 79 

município. Informou aos presentes que o pagamento de competência março/2018 foi realizado em 27 80 

de abril, sendo o vencimento original em 10 de abril. Colocada em aprovação a solicitação de isenção 81 

dos juros e multa R$ 125,03, isentou-se por unanimidade. Na sequência, foi dada a palavra a senhora 82 

Ana Claudia Hafemann que fez um breve comentário sobre o evento 48º Congresso Nacional de 83 

Saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE realizado 84 

de 27 a 30 de maio na cidade de Fortaleza, Ceará. Complementou descrevendo os trabalhos 85 

apresentados no evento e elaborados pela equipe AGIR, bem como das possibilidades de futuras 86 

parcerias nas áreas de atuação da Agência. O senhor Heinrich Luiz Pasold ainda abordou sobre a 87 

ratificação das restrições do Município de Brusque, no qual o município ao criar uma restrição ao 88 

Novo Protocolo de Intenções com a desistência de regulação nos serviços de transporte público, faz 89 

necessária a retificação da Assembleia. Colocada em votação, fica portanto, ratificada a restrição. Em 90 

seguida, foi aberta a palavra aos Prefeitos presentes, porém não houve manifestações. Nada mais 91 

havendo para ser tratado, o Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Marildo 92 

Domingos Felippi, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, 93 

determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, 94 

depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários. 95 
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  ___________________________________                    ___________________________________ 99 

       MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                ANA CLAUDIA HAFEMANN 100 

   Vice-Presidente da Diretoria Executiva                                        Secretária “ad hoc” 101 

                            da AGIR                                         Analista de Regulação e Fiscalização  da AGIR 102 

           Prefeito de Rio dos Cedros/SC                                             103 


