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ATA Nº 82/2020, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 DA 2 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 5 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA POR 6 

VIDEOCONFERÊNCIA. 7 

 8 

 9 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, de acordo com a convocação 10 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3253, página 37 de 5 de setembro de 2020, no 11 

site da AGIR, ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, às 13 horas e 30 12 

minutos em segunda convocação. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do Sr. Marildo 13 

Domingos Felippi, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos 14 

Cedros/SC. A Assembleia contou ainda com a presença do Sr. José Gerson Gonçalves, Prefeito do 15 

Município de Apiúna; do Sr. Lairton Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; do Sr. Jean Michel 16 

Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo; do Sr. Jonas Oscar Paegle, Prefeito do 17 

Município de Brusque; da Sra. Patrícia Lueders, Secretária de Educação de Blumenau, representando 18 

o Sr. Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; da Sra. Janaina Lenzi de Castilho, 19 

representando a Sra. Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do Município de Doutor Pedrinho; do Sr. 20 

Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito do Município de Gaspar; do Sr. Matias Kohler, Prefeito do 21 

Município de Guabiruba; do Sr. Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; do Sr. Paulo 22 

Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; da Sra. Márcia Witthoeft Melies, Secretária de 23 

Educação de Timbó, representando o Sr. Jorge Augusto Krüger, Prefeito do Município de Timbó, o 24 

Sr. Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR; a Sra. Ana Claudia Hafemann, Diretora 25 

Administrativa e Institucional da AGIR; e a Sra. Thayana Seibt, Assessora de Diretoria da AGIR. Os 26 

trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da 27 

seguinte Ordem do Dia: 1 - Aprovação da ata anterior, número 81; 2 - Apresentação dos impactos 28 

do Novo Marco do Saneamento Básico aos municípios consorciados - Lei Federal nº 29 

14.026/2020; 3 - Relatório processos julgados pelo Comitê de Regulação da AGIR; 4 - 30 

Ratificação taxas de transporte público coletivo; 5 - Utilização de saldo de retenção do Imposto 31 

de Renda; 6 - Assuntos gerais. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente da Diretoria 32 

Executiva da AGIR colocou o item 1 (Aprovação da ata anterior, número 81) da pauta em 33 
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apreciação, onde não houve manifestações contrárias, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida 34 

foi dada a palavra ao Diretor Geral da AGIR, que apresentou em tela o item 2 da pauta (Apresentação 35 

dos impactos do Novo Marco do Saneamento Básico aos municípios consorciados - Lei Federal 36 

nº 14.026/2020), elucidando as legislações que tiveram alterações com a Lei do novo marco legal do 37 

saneamento, sendo a Lei nº 9.984/2000, Lei nº 10.768/2003, Lei nº11.107/2005, Lei nº 11.445/2007, 38 

Lei nº 12.305/2010, Lei nº 13.089/2015 e a Lei nº 13.529/2017. Expôs a visão da regulação, que será 39 

trabalhado o planejamento, a fiscalização no cumprimento das normas e contratos, as aplicações das 40 

penalidades, a garantia da qualidade da prestação de serviços, a modicidade tarifária, a manutenção 41 

do equilíbrio econômico-financeiro, a coibição da concentração econômica e estabelecimento de 42 

metas de universalização. Em seguida, apontou a titularidade dos serviços públicos de saneamento 43 

básico, explicando que a titularidade é sempre municipal, sendo que nas regiões metropolitanas o 44 

exercício da titularidade se dá de forma colegiada, onde a competência comum envolve cooperação 45 

entre os entes federados e os Estados poderão, mediante Lei Complementar, instituir regiões 46 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Na sequência, enfatizou a atuação da ANA – 47 

Agência Nacional de Águas com a nova política do funcionamento da Lei em questão, onde instituirá 48 

diretrizes de referência para agências reguladoras e prestadoras de serviços, editando normas relativas 49 

às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 50 

Exibiu os prazos do novo marco do saneamento, explicando que todos os contratos de prestação dos 51 

serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização até 31 de dezembro 52 

de 2033 e os contratos em vigor que não possuírem as metas atualizadas, terão até 31 de março de 53 

2022 para viabilizar essa inclusão. Após a explicação dos prazos, resumiu os principais tópicos da 54 

Lei, observando a uniformização da regulação; a competição no acesso aos contratos; regionalização 55 

da prestação dos serviços; e a fixação de metas e normas de acesso a recursos federais. Em seguida, 56 

explanou que a nova Lei considera que os serviços de saneamento realizados pelos próprios usuários 57 

é atividade privada de saneamento, sendo um direito dos usuários adotarem esta opção. Neste caso, 58 

no caso da água, estarão sujeitos apenas à tarifa de esgotamento sanitário do que efetivamente se 59 

utilizarem. Esta norma libera às indústrias, shoppings centers, condomínios, hotéis e outros 60 

estabelecimentos de pagar tarifa de abastecimento de água quando se utilizem de água subterrânea 61 

ou outra fonte alternativa. Logo em seguida apresentou sobre a proposta de regionalização, onde o 62 

conceito possui efeito, pois não abrange todas as situações, sendo que, para ser serviço comum precisa 63 

ter dois requisitos: estar em região metropolitana, ou aglomeração urbana ou microrregião; ter 64 

infraestrutura ou instalação operacional compartilhada, e para serviço local: não pode ter instalação 65 
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compartilhada ou fora do território do Município. Não cabe nas duas definições o Município que 66 

compartilha infraestrutura ou instalação operacional e não está em região metropolitana, aglomeração 67 

urbana ou microrregião. Finalizando a apresentação, o Diretor Geral da AGIR elencou os 10 vetos e 68 

logo informou que a AGIR fará cursos para os prestadores de serviço entenderem melhor esse novo 69 

marco legal do saneamento. Dando continuidade à pauta, o Diretor Geral da AGIR apresentou o item 70 

3 (Relatório processos julgados pelo Comitê de Regulação da AGIR) e informou aos prefeitos 71 

que sete processos foram julgados pelo Comitê de Regulação da AGIR e todos foram indeferidos. No 72 

item 4 (Ratificação taxas de transporte público coletivo) da pauta, apresentado pelo Diretor Geral 73 

da AGIR também, este solicitou a ratificação da suspensão temporária do pagamento da taxa de 74 

regulação às empresas de transporte público coletivo dos municípios de Apiúna, empresa ARF 75 

Nicolletti Transportes Ltda., e de Rio dos Cedros, Lancatur Transportes e Turismo Ltda., diante de 76 

solicitação dos prestadores, destacando que a referida suspensão perdurará pelo tempo em que os 77 

serviços estiverem paralisados por força da legislação estadual, onde o pagamento dos valores 78 

suspensos será retomado 30 (trinta) dias após o reinício dos serviços, parcelado em tantas parcelas 79 

mensais para a quitação dos demais valores devidos para o ano de 2020, sem aplicação de multa e 80 

juros, devendo ser recolhido juntamente com os valores a vencer e nas datas definidas. Não havendo 81 

manifestações contrárias, o item 4 foi aprovado por unanimidade. O item 5 (Utilização de saldo de 82 

retenção do Imposto de Renda) da pauta, também apresentado pelo Diretor Geral da AGIR, 83 

solicitou a autorização a retenção do imposto de renda retido pela entidade durante os anos de 2013 84 

e 2015, no valor de R$ 165.229,06, onde colocou em apreciação e foi aprovado por unanimidade. 85 

Finalizando a pauta, no item 6 (Assuntos Gerais) o Diretor Geral da AGIR mencionou que a Sra. 86 

Ana Claudia Hafemann, Diretora Administrativa e Institucional da AGIR, foi convidada como 87 

delegada para participar da Global Peace Summit 2020 em Istambul, Turquia, informou também que 88 

foi ditada a Resolução nº 162/2020, que institui o grupo de trabalho com vistas a apresentar propostas 89 

para implantação do serviço de transporte coletivo intermunicipal integrado na região do médio vale 90 

do Itajaí e solicitou autorização para ratificação de assinatura do Acordo de Cooperação Multi-91 

Institucional com a AGEMAN, AGESAN-RS, ARIS, ARISB-MG e ARES-PCJ, sem despesas, para 92 

troca de informações, onde foi colocado em apreciação e aprovado por unanimidade. Nada mais 93 

havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Marildo Domingos 94 

Felippi, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Extraordinária, 95 

determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de 96 

aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             97 
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_______________________________                  ___________________________________ 101 

 MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                      THAYANA SEIBT 102 

    Presidente da Diretoria Executiva                                           Secretária “ad hoc” 103 

                        da AGIR                                                     Assessora de Diretoria da AGIR 104 
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