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ATA Nº 036/2014 DE 15 de AGOSTO DE 2014 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 5 

AGIR. 6 

 7 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, de acordo com a convocação 8 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.519, Página 404, de 14.08.2014, no 9 

site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os representantes 10 

legais do Consórcio Público, no Auditório da Prefeitura Municipal de Pomerode, no endereço 11 

declinado no edital, na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina, às dez horas e trinta 12 

minutos em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a mesma foi 13 

aberta às onze horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos 14 

consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Matias 15 

Kohler, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Guabiruba. 16 

Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Ana Claudia Hafemann – 17 

Agente Administrativo da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda 18 

com a presença do senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhor 19 

José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá; senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do 20 

Município de Doutor Pedrinho; senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de 21 

Benedito Novo; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do Município de Pomerode; e Paulo 22 

Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio, além dos demais integrantes do consórcio, 23 

conforme a lista de presença anexa. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR 24 

foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata 25 

Anterior; 2 – Orçamento 2015 (Taxas e Contrato de Rateio); 3 – Fiscalizações 2014; 4 – 26 

Palestra com representante da Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, 27 

sobre sua experiência em regulação no transporte público; 5 – Assuntos Gerais. Iniciados os 28 

trabalhos, o senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do Município de Pomerode, município que 29 

sediou a presente Assembleia Extraordinária, agradeceu a presença de todos na reunião 30 

realizada naquele município. Passou a palavra ao senhor Matias Kohler, Presidente da 31 

Diretoria Executiva da AGIR, que prosseguiu ao item 1 da pauta (Leitura e Aprovação da Ata 32 

Anterior), a qual teve sua leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos 33 

consorciados no dia vinte e oito de julho do ano de dois mil e quatorze, sendo a mesma 34 

aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, o senhor Matias Kohler, passou a palavra 35 

para a senhora Vanessa Fernanda Schmitt discorrer a respeito do item 2 (Orçamento 2015 36 

(Taxas e Contrato de Rateio)), a qual demonstrou a todos o referido orçamento, destacando o 37 

custo por habitante nas taxas da água, esgoto e resíduos sólidos em cada município 38 

consorciado, gerando o valor cobrado de cada município e seus prestadores, excetuando-se a 39 

cobrança de drenagem e limpeza urbana, por não caracterizarem os serviços regulados pela 40 

AGIR. Complementou que a partir do próximo ano, cada município contribuirá com o valor 41 

de doze centavos por habitante de cada município, compreendendo neste valor, quatro 42 

centavos relativos à água, quatro centavos relativos ao esgoto e quatro centavos relativos aos 43 

resíduos sólidos. A Diretora Administrativa da Agir ainda destacou que 2014 foi o último ano 44 

da cobrança do rateio aos municípios, restando em 2015 somente as taxas mensais para 45 

pagamento por estes. Esclareceu que o valor do rateio referiu-se à estruturação da Agência, o 46 
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que representou interessante medida ao Poder Concedente e a AGIR durante a vigência da 47 

aplicação deste desembolso. Informou ainda que se encontrava nas pastas recebidas por cada 48 

prefeito na Assembleia, o valor das taxa por município/prestador para o ano de 2015, 49 

respectivamente ao município ao qual se referia, bem como as receitas e despesas previstas 50 

para o próximo ano, as quais conferem um valor de R$ 1.034.553,60 (um milhão, trinta e 51 

quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais, sessenta centavos), tanto para despesa quanto 52 

para receita. Relatou inclusive que todos estes valores já foram encaminhados diretamente aos 53 

prestadores e contabilidades dos municípios. Em pauta, aprova-se então pelos presentes o 54 

orçamento da AGIR para 2015 conforme o apresentado. Pertinente ao item 3 (Fiscalizações 55 

2014), o senhor Matias Kohler, passou a palavra para o senhor Felipe Ruediger, o qual relatou 56 

objetivamente a respeito das fiscalizações realizadas nos quatorze municípios consorciados. 57 

Destacou que através das fiscalizações se verificaram não conformidades. Do mesmo modo 58 

informou que dois municípios se destacaram pela pró-atividade e pela celeridade com as 59 

questões abordadas, sendo eles, os municípios de Brusque e Pomerode. O senhor Felipe 60 

Ruediger, ainda comentou, que nesta Assembleia estavam sendo encaminhados os relatórios 61 

das fiscalizações ocorridas em cada município, aos respectivos Prefeitos. Observou que nas 62 

fiscalizações da equipe técnica da Agência, estiveram presentes os membros representantes da 63 

Vigilância Sanitária, realizando o acompanhamento nas Estações de Tratamento. Lembrou 64 

que os referidos relatórios apresentavam um cronograma inicialmente proposto pela AGIR, a 65 

ser cumprido pelos prestadores e caso houvesse a necessidade de modificações, seriam 66 

alterados, desde que estejam alinhados com a AGIR. O senhor Heinrich Luiz Pasold observou 67 

que inicialmente, cada prestador foi comunicado com antecedência da realização das 68 

fiscalizações, através do recebimento de um check-list, demonstrando aos operadores e 69 

demais funcionários os itens nos quais ocorreriam a verificação. Complementou que, do 70 

mesmo modo, realizou-se igualmente com antecedência, uma reunião com a Sede Regional da 71 

CASAN, comunicando o modo de como ocorreriam as fiscalizações. O senhor Heinrich Luiz 72 

Pasold destaca que os municípios de Brusque e Pomerode, utilizaram-se dos cronogramas das 73 

fiscalizações, de tal modo que isto lhe auxiliem como um instrumento de gestão. A senhora 74 

Vanessa Fernanda Schmitt, sugere que seja realizado um workshop, utilizando-se das 75 

experiências exitosas dos municípios fiscalizados, compartilhando as boas práticas. O senhor 76 

Heinrich Luiz Pasold informou também que será agendada com a CASAN, uma audiência 77 

entre a Companhia e os municípios de Botuverá e Guabiruba. Na sequência, em relação ao 78 

item 4 (Palestra com representante da Agência de Transporte do Estado de São Paulo – 79 

ARTESP, sobre sua experiência em regulação no transporte público), o senhor Heinrich Luiz 80 

Pasold informa que a pedido dos municípios interessados, conforme solicitado e acordado em 81 

Assembleias anteriores, foi convidado um palestrante com notória especialização na área da 82 

Regulação em Transportes Públicos. Todas as tratativas culminaram, portanto, no aceite do 83 

Sr. Nelson Raposo de Mello Junior e da Sra. Renata Perez Dantas, ambos representantes da 84 

Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, possuidores do conhecimento e da 85 

vivência prática da regulação dos transportes públicos. Para a apresentação, o senhor Matias 86 

Kohler convidou o palestrante, portanto, para que fossem iniciadas as explanações a respeito 87 

do tema. Desta forma, o Sr. Nelson Raposo de Mello Junior apresentou-se e esclareceu que 88 

não foi possível o comparecimento da Sra. Renata Perez Dantas, em razão de motivos de 89 

saúde. Após a introdução do palestrante quanto a relevância e importância da existência de 90 

uma Agência Reguladora ao setor de transportes, especialmente ao Poder Concedente frente 91 

às empresas prestadoras do serviço. Para ele, a fiscalização de uma Agência Reguladora no 92 

setor dos transportes, é a melhor opção. Após as considerações, o palestrante iniciou sua 93 
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apresentação, a qual teve várias participações dos presentes com suas dúvidas e opiniões 94 

durante a palestra. A esta ata, anexou-se uma cópia dos slides fornecidos pelo Sr. Nelson 95 

Raposo de Mello Junior para verificação do tema exibido. Em assuntos gerais, item 5 da 96 

pauta, o senhor Heinrich Luiz Pasold informou o valor das diárias a serem pagas 97 

especificamente à viagem realizada pelo Diretor Geral da AGIR, o senhor Heinrich Luiz 98 

Pasold e pela Diretora Administrativa da AGIR, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, em 99 

razão da participação de ambos no 1ª Fórum Internacional dos Reguladores de Águas em 100 

Lisboa e em visitas técnicas a sistemas de tratamento de água e esgoto em Lisboa e Amsterdã, 101 

no período de 19 a 27 de setembro de 2014. Esclareceu, assim, que as diárias ficaram 102 

definidas no valor de R$ 900,00 por dia, por pessoa, com aprovação dos presentes. O senhor 103 

Heinrich Luiz Pasold comunicou ainda, a saída do corpo técnico da AGIR, do até então 104 

Diretor Técnico, o senhor Felipe Ruediger, engenheiro sanitarista, que permanece no cargo 105 

até o mês de setembro/2014. O senhor Heinrich Luiz Pasold complementou que encontra-se 106 

disponível, portanto, a vaga de Diretor Técnico da AGIR, comunicando assim, a todos os 107 

municípios que apresentarem interesse na composição da vaga com algum servidor de seu 108 

quadro. Observou que para a referida vaga, conforme preconiza o Estatuto da AGIR, deve-se 109 

possuir pós-graduação em área afim e graduação em engenharia sanitária, civil, ambiental ou 110 

química. Por fim, completou dizendo que busca-se, preferencialmente, um profissional com 111 

formação em Engenharia Sanitária, visto a especificidade do cargo e da função a ser 112 

desempenhada. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, 113 

senhor Matias Kohler, agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral 114 

Extraordinária, e determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse 115 

a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos 116 

estatutários. 117 

 118 

___________________________________ 119 

MATIAS KOHLER 120 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 121 

Prefeito de Guabiruba/SC. 122 

 123 

 124 

___________________________________ 125 

ANA CLAUDIA HAFEMANN 126 

Secretária “ad hoc” 127 

Agente Administrativo da AGIR. 128 


