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ATA Nº 93/2021, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021 DA ASSEMBLEIA 2 

GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 3 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

 7 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, de acordo com a convocação publicada no 8 

Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3631, página 2163 de 24.09.2021 no site da AGIR, 9 

reuniram-se no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Blumenau, às 14h em primeira convocação. 10 

A Assembleia foi iniciada sob a presidência do Sr. José Ari Vequi, Presidente da Diretoria Executiva 11 

da AGIR e Prefeito do Município de Brusque/SC. A Assembleia contou ainda com a presença do do 12 

Sr. Marcelo Doutel da Silva, Prefeito do Município de Apiúna; do Sr. Arão Josino da Silva, Prefeito 13 

do Município de Ascurra; da Sra. Arrabel Antonieta Lenzi Murara, Prefeita do Município de Benedito 14 

Novo; do Sr. Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; do Sr. Alcir Merízio, Prefeito 15 

do Município de Botuverá; do Sr. Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho; do 16 

Sr. Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito do Município de Gaspar; do Sr. André Luiz Moser, Prefeito do 17 

Município de Indaial; do Sr. Valcir Ferreira, Prefeito do Município de Rodeio; do Sr. Jorge Augusto 18 

Krüger, Prefeito do Município de Timbó; além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia 19 

Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) - 20 

Aprovação da ata anterior; (2) - Análise e votação da proposta para o novo Organograma da 21 

AGIR e alteração do Protocolo de Intenções da AGIR; (3) - Proposta e votação de 22 

reajuste/revisão dos vencimentos e demais valores previstos no atual Protocolo de Intenções; 23 

(4) - Análise e votação da implantação dos valores das Funções Gratificadas, já previstas no 24 

Protocolo de Intenções para auxiliar na retenção dos profissionais até a aplicação do novo 25 

Protocolo de Intenções; (5) - Autorização de estudos para a implantação de um Plano de 26 

Carreira de servidores concursados; (6) - Homologação da adesão do Município de Caçador ao 27 

Protocolo de Intenções da AGIR; (7) - Orçamento 2022 - Projeção atualizada IBGE; (8) - 28 

Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 29 

informou que os quatro primeiros itens foram retirados da pauta, e passou a palavra ao Diretor Geral 30 

da Agência, que apresentou o item 5 (Autorização de estudos para a implantação de um Plano de 31 

Carreira de servidores concursados), solicitando a ampliação do plano de carreira interno dos 32 

servidores da AGIR, onde não teve discussões, e diante disso o Prefeito José Ari Vequi informou que 33 
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será estudado brevemente para ser colocado em votação. Dando sequência à pauta, no item 6 34 

(Homologação da adesão do Município de Caçador ao Protocolo de Intenções da AGIR) o 35 

Diretor Geral informou que a Agência já está encaminhando o Projeto de Lei às Câmaras Municipais 36 

dos municípios consorciados e mencionou que foi acordado com o Prefeito de Caçador/SC que eles 37 

pagarão o deslocamento da AGIR até o Município quando precisarem de atendimento, sendo que o 38 

valor dos quilômetros já foi deliberado, além das diárias dos servidores que precisarão se deslocar. 39 

Antes de colocar em aprovação, o item 6 foi discutido e o Prefeito Mário Hildebrandt tomou a palavra, 40 

argumentando sobre a quantidade de servidores da AGIR para a quantidade de municípios 41 

consorciados, mostrando sua preocupação com a adesão do novo município e diante disso não haver 42 

servidores preparados para lidar com a quantidade de consorciados e decisões sérias que precisarão 43 

ser tomadas brevemente. Esclareceu ainda sua preferência em manter uma estrutura menor e 44 

qualificada que dê resultado para os municípios consorciados, ressaltando a preocupação da qualidade 45 

do serviço futuramente. Retomando a palavra, o Diretor Geral da AGIR respondeu que com a adesão 46 

do Município de Caçador/SC o trabalho dos servidores continuará com a mesma demanda, isso 47 

mudaria se mais municípios entrassem para o consórcio, e essa ideia é para o ano que vem, como 48 

também serão chamados mais servidores do concurso de 2019. Tomando a palavra novamente, o 49 

Prefeito de Blumenau esclareceu mais uma vez sua preocupação com a qualidade das ações de 50 

regulação, informando as dificuldades que enfrenta, por ser o maior município, com o esgotamento 51 

sanitário e transporte público coletivo, pela demanda e envolvimento que exigem e teme não atingir 52 

os resultados necessários ao final dos processos. Questionou ainda qual a necessidade do crescimento 53 

da Agência de Regulação, deixando claro que prefere o crescimento interno para estruturar a 54 

qualidade necessária e atender as grandes demandas atuais em discussão dos dezesseis municípios 55 

consorciados. Complementando sua fala, o Diretor Geral da AGIR informou que quando há demandas 56 

específicas, a Agência contrata serviços especializados para consultorias, como o caso do transporte 57 

público coletivo de Blumenau e na área de saneamento básico. Em seguida o Sr. Kleber Edson Wan-58 

Dall, Prefeito de Gaspar questionou se o item 6 da pauta era para votação da inclusão do Município 59 

de Caçador/SC ao consórcio, onde foi esclarecido pelo Diretor Geral que a votação para participação 60 

já foi realizada em Assembleia anterior, e na reunião presente foi a aprovação para enviar o projeto 61 

de lei às Câmaras Municipais. Continuando a fala, o Prefeito de Gaspar expressou seu entendimento 62 

em relação a preocupação do Prefeito de Blumenau, onde seria a preocupação dos outros municípios 63 

que fazem parte do Consórcio, mesmo que seja positivo pelo fato do serviço estar repercutindo entre 64 

outras cidades, porém, deixou claro que precisará revisar o quadro funcional para que seja 65 
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desempenhado um serviço de qualidade nas demandas dos dezesseis municípios consorciados. 66 

Retomando a palavra, o Prefeito de Blumenau mencionou que os técnicos da AGIR afirmaram haver 67 

muita demanda de serviço e comunicou que com a adesão do Município de Caçador, o trabalho 68 

aumentará, e solicitou o ajuste para não perder a qualidade do serviço prestado pela Agência 69 

Reguladora. Questionou ainda o aumento das demandas que aumentarão em relação ao Novo Marco 70 

Regulatório de Saneamento para que seja feita a decisão correta entre todos os municípios 71 

consorciados. Esclarecendo ainda, o Diretor Geral da AGIR explicou a preocupação dos Prefeitos, 72 

onde Joinville e Navegantes, que iriam se consorciar a Agência, foi solicitado para o ano de 2022 a 73 

discussão com estes municípios, e Caçador/SC não exigirá tanta demanda quanto outros municípios 74 

já consorciados. O Presidente da Diretoria Executiva da AGIR colocou o item 6 em apreciação, não 75 

havendo mais manifestação, aprovada por unanimidade a homologação do mesmo. Seguindo a 76 

reunião, foi informado que todos já receberam por e-mail o Orçamento 2022, item 7 da pauta, e o 77 

Diretor Geral informou como a AGIR realizou o cálculo das tarifas, pegando a estimativa do IBGE – 78 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do primeiro Orçamento e verificado que os valores 79 

alteraram, mesmo que pouco, expondo em tela as taxas a serem cobradas para o orçamento de 2022, 80 

que serão: Taxa de Regulação de Abastecimento de Água: R$ 0,05; Taxa de Regulação de 81 

Esgotamento Sanitário: R$ 0,04; Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos: R$ 82 

0,05; e Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros: R$ 0,06. Foi informado também, 83 

conforme consta no Novo Protocolo de Intenções da AGIR, as taxas possíveis de serem cobradas e 84 

inclusive, relacionadas anteriormente, podem chegar ao valor de R$ 0,34 per capita, porém, para o 85 

ano de 2022, a AGIR propõe a cobrança de R$ 0,20. Expôs também a estimativa de arrecadação para 86 

o exercício de 2022 da AGIR, alcançando o montante de R$ 2.082.030,00. Apresentou ainda a tabela 87 

de receitas para 2022 dos municípios, onde Apiúna, a população estimada de 2020 é 10.954, ficando 88 

o valor total anual de R$ 26.289,60, mensal R$ 2.190,80, e as taxas: Taxa de Regulação de 89 

Abastecimento de Água (TRAA) em R$ 547,70; Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário 90 

(TRES) em R$ 438,16; Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TRMS) em R$ 91 

547,70; e Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros (TRTC) em R$ 657,24. Ascurra, 92 

a população estimada é de 8.022, ficando o valor total anual de R$ 13.476,66, mensal R$ 1.123,08, 93 

TRAA R$ 401,10, TRES R$ 320,88, e TRMR 401,10. Benedito Novo, a população estimada é de 94 

11.899, ficando o valor total anual das taxas de R$ 19,990,32, mensal 1.665,86, TRAA R$ 594,95, 95 

TRES R$ 475,96, e TRMR R$ 594,95. Blumenau, a população estimada é de 366,572, onde o valor 96 

total das receitas é de R$ 879,722,80, ficando o mensal em R$ 73.314,40, TRAA R$ 18,328,60, TRES 97 
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R$ 14,662,88, TRMR R$ 13.328,60, e TRTC em R$ 21.994,32. Botuverá, a população estimada é de 98 

5.399, ficando o valor total anual em R$ 12.957,60, mensal R$ 1.079,80, TRAA R$ 269,95, TRES 99 

R$ 215,96, TRMR R$ 269,95, e TRTC R$ 323,94. Brusque, a população estimada é 140.720, onde o 100 

valor de taxas anual é de R$ 337,728,00, mensal R$ 28,144.00, TRAA R$ 7.036,00, TRES R$ 101 

5.628,80, TRMR R$ 7.036,00, e TRTC R$ 8.443,20. Doutor Pedrinho, a população estimada é de 102 

4.167, ficando o valor total de taxas anual em R$ 7.000,56, mensal R$ 583,38, TRAA R$ 208,35, 103 

TRES R$ 166,68, e TRMR R$ 208,35. Gaspar, a população estimada é de 71.966, sendo o valor total 104 

de taxas anual de R$ 172.718,40, mensal R$ 14.393,20, TRAA R$ 3.598,30, TRES R$ 2.878,67, 105 

TRMR R$ 3.598,30, e TRTC R$ 4.317,96. Guabiruba, a população estimada é de 24.945, sendo o 106 

valor total anual de taxas de R$ 41.907,60, mensal R$ 3.492,30, TRAA R$ 1.247,25, TRES R$ 107 

997,80, e TRMR R$ 1.247,25. Indaial, a população estimada é de 72.406, onde o valor de taxas total 108 

é de R$ 173.774,40, mensal R$ 14.481,20, TRAA R$ 3.620,30, TRES R$ 2.896,24, TRMR R$ 109 

3.620,30, e TRTC R$ 4.344,36. Jaraguá do Sul, a população estimada é de 184.717, ficando o valor 110 

total anual de taxa em R$ 132.996,24, e como este município é apenas regulado o Transporte Público 111 

Coletivo, o valor mensal de taxa é de R$ 11.083,02. Luiz Alves, a população estimada é de 13.360, 112 

ficando o valor total anual de taxa em R$ 22.44,80, o total mensal em R$ 1.870,40, TRAA R$ 668,00, 113 

TRES R$ 534,40, e TRMR R$ 668,00. Pomerode, a população estimada é de 34.582, onde o valor de 114 

taxas total é de R$ 82.996,80, o total mensal é de R$ 6.916,40, TRAA R$ 1.729,10, TRES R$ 115 

1.383,28, TRMR R$ 1.729,10, e TRTC R$ 2.074,92. Rio dos Cedros, a população estimada é de 116 

11.941, ficando o valor total de taxas anual de R$ 28.658,40, mensal total R$ 2.388,20, TRAA R$ 117 

597,05, TRES R$ 477,64, TRMR R$ 597,05, e TRTC R$ 716,46. Rodeio, a população estimada é de 118 

11.649, ficando o valor total anual de taxa em R$ 19.570,32, valor mensal total R$ 1.630,86, TRAA 119 

R$ 582,45, TRES R$ 495,96, e TRMR R$ 582,45. Timbó a população estimada é 45.728, onde o 120 

valor total de taxas anual R$ 109.474,20, mensal total R$ 9.145,60, TRAA R$ 2.286,40, TRES R$ 121 

1.829,12, TRMR R$ 2.286,40, e TRTC R$ 2.743,68. Assim, o valor anual da Taxa de Regulação de 122 

Abastecimento de Água dos municípios ficou em R$ 500.586,00, da Taxa de Regulação de 123 

Esgotamento Sanitário ficou em R$ 400.468,80, Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos 124 

Urbanos em R$ 500.586,00 e Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros em R$ 125 

680.389,20, totalizando R$ 2.082.030,00. Continuando a reunião, em Assuntos Gerais, item 8 da 126 

pauta, foi colocado em aprovação o Decreto nº 131/2021, que declara ponto facultativo aos servidores 127 

da AGIR no dia 11/10/2021, substituindo o feriado do dia do Servidor Público, 28/10/2021, sendo 128 

assim, aprovado por unanimidade o item 8. Ainda em Assuntos Gerais, o Diretor Geral informou 129 
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sobre o quadro pessoal, em relação a declaração de emergência pública, explicando a dificuldade na 130 

rotatividade e informando que há vagas abertas do Concurso/2019 e não pode ser feito o recrutamento 131 

devido a Lei Complementar nº 173/2020. Assim, foi solicitado a aprovação para a contratação 132 

emergencial, explicando que há parecer jurídico favorável em relação a esse pedido de contratação 133 

dos cargos de Agente de Fiscalização e Auxiliar Administrativo, porém, este item foi suspenso pelos 134 

prefeitos. Finalizando o item 8 da pauta, foi exposto a ratificação do Acordo de Cooperação Técnica 135 

entre as Agências Reguladoras de Santa Catarina, a AGIR junto com a ARESC – Agência Reguladora 136 

de Serviços Públicos de Santa Catarina e a ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de 137 

Saneamento, que tem como objetivo estabelecer a mútua cooperação técnica entre as Agências 138 

Partícipes para execução do processo de auditoria e certificação das informações do Sistema Nacional 139 

de Informações sobre Saneamento – SNIS prestadas pela Companhia Catarinense de Águas e 140 

Saneamento – CASAN, de acordo com a Metodologia ACERTAR, instituída pelo Ministério de 141 

Desenvolvimento Regional e Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR. Explicou 142 

ainda que a AGIR têm dois servidores treinados para participarem desse projeto. Tomando a palavra, 143 

o Prefeito de Blumenau questionou sobre o novo Organograma da Agência, que foi apresentado na 144 

última reunião, pedindo que fosse explicando novamente para compreensão, e diante disso, o 145 

Presidente da AGIR solicitou que fosse realizada uma reunião com a Diretoria Executiva junto com 146 

o jurídico e o Prefeito de Gaspar, Presidente da AMVE, para ser discutido melhor essa questão e com 147 

mais calma. Retomando a palavra, o Sr. Mário Hildebrandt informou não concordar que a decisão da 148 

nova diretoria colegiada aprovada na última reunião, pedindo assim, uma reavaliação dessa situação, 149 

solicitando investimento na área técnica da Agência, ampliando a estrutura do quadro funcional. 150 

Outro ponto que foi discutido, foi a avaliação dos novos nomes para composição da Diretoria 151 

Executiva da AGIR. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva da 152 

AGIR, senhor José Ari Vequi, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral 153 

Ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, 154 

depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            155 
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  _______________________________                      ___________________________________ 159 

    JOSÉ ARI VEQUI                                                                               THAYANA SEIBT 160 

      Presidente da Diretoria Executiva                                                                       Secretária “ad hoc” 161 

                        da AGIR                                                                                   Assessora de Diretoria da AGIR 162 
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