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ATA Nº 034/2014 DE 04 DE JUNHO DE 2014 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.490, Página 464, de 21.05.2014, no 8 

site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os representantes legais 9 

do Consórcio Público, no Auditório da AMMVI, no endereço declinado no edital, nesta 10 

cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quatorze horas e trinta minutos em primeira 11 

convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às quinze 12 

horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número 13 

legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Fernando Tomaselli, Vice-14 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros. Sob a 15 

concordância de todos os presentes, nomeou-se o senhor Murilo Geviéski Ouriques – Agente 16 

Administrativo da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a 17 

presença do senhor Pedro Celso Zuchi, Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito 18 

do Município de Gaspar; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; 19 

senhor Nicanor Morro, Prefeito do Município de Apiúna; senhor José Luiz Colombi, Prefeito 20 

do Município de Botuverá; senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor 21 

Pedrinho e do senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do Município de Pomerode, além dos demais 22 

integrantes do consórcio, conforme a lista de presença anexa. Os trabalhos da Assembleia 23 

Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – 24 

Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Edital para Eleição de Conselheiros do Comitê de 25 

Regulação da AGIR; 3 – Regulação para a Área de Transporte Público; 4 – Assuntos Gerais. 26 

Iniciados os trabalhos, o senhor Fernando Tomaselli, Vice Presidente da Diretoria Executiva 27 

da AGIR, agradeceu a presença de todos, prosseguindo diretamente ao item 1 da pauta 28 

(Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua leitura dispensada em razão do envio 29 

por e-mail para apreciação dos consorciados no dia 22.05.2014, sendo a mesma aprovada por 30 

todos. No seguimento dos trabalhos, o senhor Fernando Tomaselli, passa a palavra para o 31 

senhor Heinrich Luiz Pasold discorrer a respeito do item 2 (Edital para Eleição de 32 

Conselheiros do Comitê de Regulação), o qual diz haver eleições este ano e para que o 33 

Executivo Municipal ajude na indicação de nomes para os conselheiros; que haverá edital de 34 

convocação e critérios para qualificar possíveis candidatos. Afirma, também, que as reuniões 35 

do Comitê começarão a acontecer em outros municípios, visando uma maior integração dos 36 

municípios e da comunidade para com a Agência; que essa ideia surgiu dos próprios 37 

conselheiros. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt especifica que haverá uma vaga indicada 38 

pela AGIR, uma indicada pelos usuários e uma vaga para suplente dos usuários em virtude da 39 

saída da conselheira Sheila Mafra Ghoddsi, além de uma vaga de titular nos indicados pelos 40 

prestadores. Informa, ainda, que os mandatos são de três, quatro e cinco anos devido à 41 

necessidade de renovação de no máximo um terço dos conselheiros por vez; que a partir 42 

destas eleições, todos os conselheiros terão mandatos de quatro anos. Pertinente ao item 3 43 

(Regulação para a Área de Transporte Público), o senhor Heinrich Luiz Pasold informa que a 44 

princípio a AGIR somente teria despesa no tocante à contratação de aproximadamente dois 45 

agentes técnicos (Engenheiro de Tráfego por exemplo); que demandaria uma alteração no 46 
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Protocolo de Intenções e posterior aprovação pelas Câmaras Municipais para adequação e que 47 

levaria em torno de um ano para a prática funcional e legal da implantação da nova área de 48 

regulação. O senhor Heinrich Luiz Pasold pergunta aos Prefeitos se estes têm interesse em 49 

continuar no caminho da implantação da regulação para o transporte público. O senhor 50 

Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho, diz que seria interessante obter a 51 

opinião das prefeituras maiores, cujos Prefeitos não estão presentes nesta Assembleia. O 52 

senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial, diz ser primordial 53 

conversar, primeiramente, com os técnicos da área para se adquirir mais conhecimento 54 

referente ao tema, para que, mais adiante (de seis meses a um ano), decidirem pela 55 

implantação. Fica decidido convocar os técnicos para maior conhecimento e continuar com as 56 

tratativas e estudos para a ampliação dos serviços da AGIR na área do transporte público. No 57 

próximo tema, item 4 (Assuntos Gerais), o senhor Heinrich Luiz Pasold convida o senhor 58 

Felipe Ruediger para informar, de maneira célere, sobre o andamento das fiscalizações já 59 

realizadas e a serem efetuadas; que as fiscalizações aos municípios cuja Casan é a prestadora 60 

de serviço serão as próximas; e que há prazo para a regularização das situações em 61 

desconformidade já averiguadas. Ainda em assuntos gerais, o senhor Heinrich Luiz Pasold faz 62 

a apresentação do Relatório Anual 2013 da AGIR, que consta no Estatuto Social o dever 63 

dessa publicação anual, enviado às Prefeituras, Câmaras, Conselhos de Saneamento, 64 

Prestadores de Saneamento, Ministério Público e demais interessados, além de estar 65 

disponível no site da AGIR. Igualmente, comunica que o Concurso Público AGIR 01/2014 66 

está com as inscrições abertas até a sexta-feira, dia 06 (seis); que é de inteira responsabilidade 67 

do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) toda a organização, inscrição, 68 

arrecadamento etc., por ser um contrato de risco. Finalmente, anuncia que recebeu um convite 69 

especial para ele e para a senhora Vanessa Fernanda Schmitt para participação no Congresso 70 

Mundial da Água e o 1º Fórum Mundial dos Reguladores dos Serviços de Água, que ocorrerá 71 

entre os dias 21 (vinte e um) a 26 (vinte e seis) de setembro em Lisboa, Portugal; que é 72 

interessante a divulgação entre os prefeitos; que só é possível a ida ao evento por meio dos 73 

convites e que seria possível fazer uma comissão dos prefeitos consorciados à AGIR para ida 74 

ao Fórum. Fica então autorizada a ida dos servidores Heinrich Luiz Pasold e Vanessa 75 

Fernanda Schmitt, ficando a verificar o interesse de algum prefeito em participar do referido 76 

evento. Nada mais havendo para ser tratado, o Vice-Presidente da Diretoria Executiva, senhor 77 

Fernando Tomaselli, agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral 78 

Ordinária, e determinando que eu, Murilo Geviéski Ouriques, secretário “ad hoc”, lavrasse a 79 

presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos 80 

estatutários. 81 

 82 

___________________________________ 83 

FERNANDO TOMASELLI 84 

Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 85 

Prefeito de Rio dos Cedros/SC. 86 

 87 

___________________________________ 88 

MURILO GEVIÉSKI OURIQUES 89 

Secretário “ad hoc” 90 

Agente Administrativo da AGIR. 91 


