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ATA Nº 056/2017, DE 09 DE MARÇO DE 2017 DA ASSEMBLEIA 1 

GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 2 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 3 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 4 

 5 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a convocação publicada 6 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.199, Página 848, de 23.02.2017, no site e no mural da 7 

AGIR, reuniram-se no Auditório da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI, no 8 

município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às catorze horas em primeira convocação. Sem 9 

número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às catorze horas e trinta minutos em 10 

segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia 11 

foi iniciada sob a presidência do senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da 12 

AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos 13 

os presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, para 14 

secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor José Gerson Gonçalves, 15 

Prefeito do Município de Apiúna; senhor Lairton Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; senhor 16 

senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá; senhor Kleber Edson Wan-dall, Prefeito 17 

do Município de Gaspar; senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Ércio 18 

Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito do Município 19 

de Rio dos Cedros; o senhor Luis Henrique Blumer, Diretor de Transportes do Município de Brusque, 20 

representando o senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito do Município de Brusque; o senhor Paulo R. O. 21 

Costa, Secretário de Gestão de Transportes do Município de Blumenau, representando o senhor 22 

Napoleão Bernardes Neto, Prefeito do Município de Blumenau; o senhor Fabiano dos Santos, Secretário 23 

de Meio Ambiente e Saneamento do Município de Indaial, representando o senhor André Luiz Moser, 24 

Prefeito do Município de Indaial, além de demais interessados. Os trabalhos da Assembleia Geral 25 

Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Aprovação da Ata 26 

Anterior; 2 – Protocolo de Intenções AGIR; 3 – Regulação do transporte público de passageiros; 4 – 27 

Relatório Anual de Atividades 2016; 5 – Pagamento de taxas de regulação e rateio do transporte público; 28 

6 – Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria 29 

Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo, agradeceu a presença de todos e 30 

cumprimentou os presentes. Em continuidade, passou ao item 1 da pauta (Aprovação da Ata Anterior), 31 

a qual teve sua leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia 32 

sete (07) de março de 2017, sendo a mesma aprovada por todos. Dando seguimento aos trabalhos, a 33 

respeito do item número 2 (Protocolo de Intenções AGIR), o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 34 

passou a palavra ao Diretor Geral da Agência, senhor Heinrich Luiz Pasold, que apresentou tabela com 35 

informações acerca do andamento e/ou aprovação da alteração do Protocolo de Intenções da AGIR nas 36 

Câmaras Municipais dos entes consorciados, também solicitou aos Prefeitos dos Municípios de 37 

Botuverá e Pomerode que se posicionem acerca do tema, pois somente nestes Municípios o Projeto de 38 

Lei não foi encaminhado para a Câmara Municipal, e ainda colocou-se à disposição para visitar os 39 

Municípios e sanar eventuais dúvidas. Aproveitando o ensejo, o senhor José Luiz Colombi, Prefeito do 40 

Município de Botuverá, informou que já foi agendada avaliação do tema na Câmara de Vereadores 41 

Municipal para o dia catorze (14) de março. O Diretor Geral da AGIR ainda informou que no próximo 42 

dia dez (10) de março visitará a Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores de Timbó, a fim de 43 

explanar as mudanças realizadas no Protocolo de Intenções da AGIR, e para dirimir possíveis dúvidas 44 

dos legisladores. Salientou também que toda a equipe da Agência está disponível para visitar os 45 

Municípios que visem obter esclarecimentos acerca das mudanças realizadas no Protocolo de Intenções 46 

da AGIR. No próximo item, número 3 – Regulação de transporte público de passageiros, o senhor 47 

Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, informando que a AGIR vem atuando de forma prévia 48 

na regulação do transporte público de passageiros nos Municípios de Blumenau, Gaspar, Pomerode e 49 

Rio dos Cedros. Neste momento, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa da 50 

AGIR, ainda complementou que o processo de revisão tarifária do Município de Rio dos Cedros está 51 

sob análise. Os senhores José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá, e o senhor Ércio Kriek, 52 
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Prefeito do Município de Pomerode, comentaram acerca da implantação e funcionamento do transporte 53 

coletivo de passageiros nos seus respectivos Municípios, e a senhora Vanessa Fernanda Schmitt reiterou 54 

que era preciso realizar uma análise criteriosa destes processos de implantação/operação do serviço para 55 

viabilizá-lo corretamente. Em seguida, o senhor Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito do Município de 56 

Gaspar, solicitou dos representantes da AGIR informações adicionais sobre as ações recentes de 57 

regulação nesta área, e também acerca de possível integração do transporte público de passageiros entre 58 

Blumenau com demais município vizinhos, ao qual a senhora Vanessa Fernanda Schmitt destacou que 59 

ocorreram recentemente reuniões com representantes do Município de Blumenau em que foi levantada 60 

novamente esta pauta de regionalização do transporte público, visto que já houve estudos sobre este 61 

tema, mas não foi dado continuidade a este trabalho. Diante disto, o senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor 62 

Geral da AGIR, sugeriu que fossem retomados os citados estudos sobre regionalização e/ou integração 63 

do transporte público de passageiros, a ser aplicado inicialmente nos Municípios de Blumenau, Gaspar, 64 

Indaial e Pomerode, e sendo posta em votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade entre os 65 

Prefeitos presentes. O senhor Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode, ainda sugeriu envolver 66 

uma Comissão de Usuários de cada Município, bem como representantes das empresas responsáveis 67 

pelo serviço, e o senhor Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito do Município de Gaspar, cogitou a 68 

participação da Agência de Desenvolvimento Regional – ADR neste processo. Dando seguimento aos 69 

trabalhos, pertinente ao item 4 (Relatório Anual de Atividades 2016), o senhor Jean Michel Grundmann 70 

passou a palavra à Diretora Administrativa da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt, que 71 

apresentou a versão preliminar do Relatório Anual de Atividades 2016 da Agência, explanando 72 

detalhadamente o conteúdo e os trabalhos realizados no referido ano por cada setor da AGIR. Destacou 73 

ainda que o Relatório Anual será disponibilizado somente em formato digital, bem como relatou que a 74 

elaboração desde material é uma obrigação que consta no Estatuto da Agência. Ainda com a palavra, 75 

citou a importância do projeto “A AGIR Quer Ouvir Você!”, realizado pelo setor de Ouvidoria da 76 

Agência em cada um dos catorze municípios consorciados, visando divulgar o trabalho da AGIR, assim 77 

como propiciar o contato com os usuários para esclarecer eventuais dúvidas e registrar possíveis 78 

reclamações. Relatou ainda que houve um aumento de aproximadamente 30% no recebimento de 79 

reclamações na Ouvidoria da Agência após o início do projeto. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt 80 

ainda comentou que está em fase de finalização a elaboração do aplicativo da AGIR – InterAgir, que 81 

tem como foco o público jovem, bem como informou que a Diretoria Administrativa e o setor de 82 

Ouvidoria estão desenvolvendo em conjunto, um projeto de capacitação com o objetivo de aperfeiçoar 83 

os trabalhos realizados pelas ouvidorias municipais e também dos prestadores de serviço regulados pela 84 

AGIR. Passando ao item 5 da pauta (Pagamento de taxas de regulação e rateio do transporte público), o 85 

senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, explanou que a Prefeitura 86 

de Blumenau solicitou redução da taxa de regulação de drenagem urbana, cuja cobrança foi aprovada 87 

na Assembleia Geral de dois (02) de agosto de 2016, ressaltando aos presentes que a AGIR havia 88 

elaborado planejamento orçamentário para o ano corrente baseando-se nestes recursos que seriam 89 

obtidos, e reiterando que, apesar da Agência estar superavitária de anos passados, é importante manter 90 

esta diferença positiva. Em seguida, passou à palavra à Diretora Administrativa da AGIR, senhora 91 

Vanessa Fernanda Schmitt, que convidou o senhor Paulo R. O. Costa, representante da Prefeitura de 92 

Blumenau, para apresentar suas considerações perante o tema. Tomando a palavra, o senhor Paulo R. 93 

O. Costa explanou que, devido a falha na comunicação interna da Prefeitura de Blumenau, não foi 94 

comunicado ao setor responsável a devida inclusão no planejamento orçamentário do Município, o 95 

pagamento da Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana estipulada pela AGIR. Contudo, diante 96 

a situação, e com o objetivo de viabilizar o que foi acordado, propôs que houvesse redução de 50% 97 

(cinquenta por cento) no valor da Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana. Tomando a palavra 98 

novamente, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt recordou que no ano anterior, a Agência cobrava dos 99 

Municípios somente as Taxas de Regulação de Água, Esgoto e Resíduos Sólidos Urbanos. Porém, 100 

conforme aprovação da Assembleia Geral de dois (02) de agosto de 2016, a partir de 2017 seria incluída 101 

a Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana, no valor de R$0,01, apesar dos municípios ainda 102 

não obterem receitas com este tipo de prestação de serviço, visando iniciar as atividades da AGIR neste 103 

setor, conforme exigências da legislação vigente. De forma complementar, a senhora Vanessa Fernanda 104 
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Schmitt apresentou tabela onde constavam os valores pagos e os pendentes de pagamento de todos os 105 

municípios consorciados, no que tange as Taxas de Regulação de Água, Esgoto, Resíduos Sólidos 106 

Urbanos, Drenagem Pluvial Urbana, e rateio da Regulação dos Transportes Públicos de Passageiros. Na 107 

sequência, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Jean Michel Grundmann, pôs em 108 

votação a proposta do senhor Paulo R. O. Costa, de redução de 50% (cinquenta por cento) no valor da 109 

Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana para o ano de 2017 para todos os municípios 110 

consorciados, e esta foi aprovada por unanimidade. Também colocado em votação, foi aprovado por 111 

unanimidade o abatimento dos juros da referida Taxa de Drenagem Pluvial Urbana e também do Rateio 112 

para o Transporte Público, até dez (10) de maio de 2017. A prorrogação de prazo para pagamento e o 113 

abatimento dos juros será oficializado por meio de Decreto a ser publicado pela Agência. Dando 114 

prosseguindo, no item 6 (Assuntos Gerais), foi dada a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor 115 

Geral da AGIR, que informou que, em parceria com a Agência Reguladora Intermunicipal de 116 

Saneamento – ARIS e com a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 117 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ, a AGIR estará realizando o 2º Encontro das Agências 118 

Reguladores Municipais e Intermunicipais de Saneamento – ENARMIS, no mês de maio, na cidade de 119 

Campinas/SP. A AGIR, ainda em parceria com as referidas Agências, também estará dividindo um 120 

estande na Feira de Saneamento da ASSEMAE, que ocorre paralelamente à 47ª Assembleia Nacional 121 

da ASSEMAE – Associação Nacional das Agências Reguladoras dos Serviços Municipais de 122 

Saneamento, a qual ocorrerá na cidade de Campinas/SP, entre os dias dezenove (19) e vinte e dois (22) 123 

de junho, e outro estande no X Congresso Brasileiro de Regulação da Associação Brasileira de Agências 124 

de Regulação – ABAR,  que ocorrerá em setembro na cidade de Florianópolis/SC. Na sequência, a 125 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa da AGIR, tomou a palavra, e informou que, 126 

visto que a próxima reunião será realizada somente no mês de maio, colocou-se em pauta para aprovação 127 

o reajuste anual dos servidores da AGIR, salientando que o valor estimado de reajuste, compreendendo 128 

o percentual do INPC de março/2016 a fevereiro/2017, é de 4,4% (quatro vírgula quatro por cento), a 129 

ser acrescido ainda o índice de fevereiro que não foi divulgado até a presente data. Após votação, o 130 

referido reajuste para os salários, Jeton e Vale Alimentação foi aprovado por unanimidade, a ser aplicado 131 

a partir de março de 2017. Tomando a palavra novamente, o Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich 132 

Luiz Pasold, explanou acerca do inquérito civil instaurado no Município de Blumenau para verificar a 133 

interligação dos usuários à rede coletora de esgotos da Concessionária Odebrecht Ambiental, onde o 134 

Ministério Público de Santa Catarina reconheceu o trabalho realizado em parceria com a AGIR por meio 135 

do projeto “Rio Limpo Começa na Nossa Casa”. Por fim, destacou a aprovação por parte do Tribunal 136 

de Contas Estadual de Santa Catarina das contas do processo de reequilíbrio econômico-financeiro da 137 

Concessionária Odebrecht Ambiental, desenvolvido e aprovado anteriormente pela AGIR, e ressaltou a 138 

importância e qualidade dos trabalhos realizados pela equipe técnica da Agência. Nada mais havendo 139 

para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, senhor Jean Michel Grundmann, agradeceu a 140 

presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Vanessa 141 

Fernanda Schmitt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, 142 

será assinada e publicada nos termos estatutários. 143 

 144 

 145 

 146 

        ___________________________________                                ___________________________________ 147 

           JEAN MICHEL GRUNDMANN                                                 Vanessa Fernanda Schmitt     148 

     Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                                                Secretária “ad hoc” 149 

                  Prefeito de Benedito Novo/SC                                               Diretora Administrativa da AGIR 150 


