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ATA Nº 061/2017, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 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 trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a 7 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.361, Página 1.149, de 8 

13.10.2017, no site e no mural da AGIR, reuniram-se no Auditório da Associação dos 9 

Municípios do Médio Vale do Itajaí, no município de Blumenau/SC, às treze horas e trinta 10 

minutos em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação, esta foi aberta 11 

às catorze horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em 12 

número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Jean Michel Grundmann, 13 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo para 14 

assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Giovana 15 

Peron – Assessora de Diretoria da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou 16 

ainda com a presença da senhora Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do Município de Doutor 17 

Pedrinho; senhor José Gerson Gonçalves, Prefeito do Município de Apiúna; senhor Lairton 18 

Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do 19 

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

Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Ércio Kriek, Prefeito do Município 21 

de Pomerode; senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito do Município de Rio dos Cedros; 22 

senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor Marcelo W. Ferrari, 23 

Vice-Prefeito de Timbó, representando o senhor Jorge Augusto Krüger, Prefeito de Timbó; 24 

senhor Juliano Montibeller, Engenheiro do SAMAE de Brusque, representando o senhor Jonas 25 

Oscar Paegle, Prefeito do Município de Brusque, além de demais interessados. Os trabalhos da 26 

Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do 27 

Dia: 1 – Aprovação da ata anterior; 2 – Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico 28 

e Mobilidade Urbana; 3 – Participação da AGIR no “X Congresso Brasileiro de Regulação 29 

ABAR”; 4 – Programa de fortalecimento das ouvidorias; 5 – Instrução Normativa AGIR nº 30 

001/2015; 6 – Orçamento 2018; 7 – Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o senhor Jean 31 

Michel Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de 32 

Benedito Novo, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Na sequência, no 33 

item 1 da pauta (Aprovação da ata anterior), esta teve sua leitura dispensada em razão do envio 34 

por e-mail para apreciação dos consorciados no dia vinte (20) de setembro de 2017, sendo então 35 

aprovada por todos. Dando continuidade, no item 2 – Revisão dos Planos Municipais de 36 

Saneamento Básico e Mobilidade Urbana, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR passou 37 

a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, que comentou acerca da 38 

necessidade de serem revisados os Planos Municipais de Saneamento Básico de todos os 39 

municípios, e também os Planos Municipais de Mobilidade Urbana para municípios com mais 40 

de 20 mil habitantes. Citou ainda o papel da AGIR como fiscalizador e seu dever de cobrar o 41 

andamento destes planos, e também comentou a importância da participação da AMMVI nestas 42 

revisões, especialmente dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Em seguida, foi dada a 43 

palavra à senhora Simone Gomes, Assessora de Saneamento da AMMVI, que informou que já 44 

estão sendo feitos orçamentos para que se possa fazer uma revisão conjunta dos Planos 45 

Municipais de Saneamento dos municípios consorciados à AGIR que ainda não a fizeram, e 46 

que as informações referentes aos valores serão encaminhadas aos prefeitos. Houve ainda uma 47 
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breve discussão sobre as diferenças de valores cobrados pelas empresas para efetuar este 48 

serviço, e o senhor José Gerson Gonçalves apontou que os municípios com menos de 20 mil 49 

habitantes também já devem pensar no Plano Municipal de Mobilidade; o senhor José Rafael 50 

Corrêa, Secretário Executivo da AMMVI, corroborou o comentário, porém complementou que 51 

os Planos Municipais de Saneamento Básico são prioridade no momento. Passando ao item 3 52 

(Participação da AGIR no “X Congresso Brasileiro de Regulação ABAR”), a senhora Vanessa 53 

Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e Institucional da AGIR, tomou a palavra, e 54 

comentou acerca da participação da Agência no X Congresso Brasileiro de Regulação da 55 

ABAR, onde a AGIR fez parte da Comissão Organizadora do evento, teve como Presidente da 56 

Comissão de Avaliação de trabalhos técnicos a própria Vanessa Fernanda Schmitt, e contou 57 

com um estande em parceria com a ARIS – Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 58 

e com a ARES-PCJ – Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 59 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí na 4ª ExpoABAR, que ocorria simultaneamente ao Congresso. 60 

Também comentou sobre os trabalhos técnicos aprovados e apresentados, sendo estes: Análise 61 

da Evolução da Disposição em um Aterro Sanitário Consorciado sob a Ótica Regulatória, cujo 62 

autor é o senhor Fernando Tomaselli, e co-autores Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia 63 

Hafemann e André Domingos Goetzinger; Programa Rio Limpo: Análise dos Resultados da 64 

Micro Bacia do Bairro Boa Vista em Blumenau/SC, cuja autoria é do senhor Vitor Zanella 65 

Junior, e co-autoria do senhor Caio Barbosa de Carulice; Fortalecimento do Controle Social e 66 

Ouvidoria Ativa: A Atuação do Programa “A Agir Quer Ouvir Você”, cujo autor é o senhor 67 

Vitor Zanella Junior, e co-autoras Ana Claudia Hafemann e Vanessa Fernanda Schmitt; Modelo 68 

Paramétrico para Análise da Taxa de Reajuste Tarifário, cuja autoria é do senhor Daniel 69 

Antonio Narzetti, e co-autoria dos senhores André Domingos Goetzinger e Vanessa Fernanda 70 

Schmitt; Análise Regulatória dos Custos Aplicados aos Serviços de Coleta, Transporte e 71 

Destinação Final dos Resíduos na Região do Médio Vale do Itajaí, cujo autor é o senhor André 72 

Domingos Goetzinger, e co-autores Vanessa Fernanda Schmitt, Ana Claudia Hafemann e 73 

Maurélio Soares; Agência Reguladora via Consórcio Público: Regulação do Transporte Público 74 

Intramunicipal, cuja autoria é da senhora Ana Claudia Hafemann, e co-autoria das senhoras 75 

Vanessa Fernanda Schmitt e Maria de Fátima Martins; Regulação, Cidadania e Sociedade: 76 

Conselhos Municipais de Saneamento Básico como Instrumentos de Controle Social, cuja 77 

autora é a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, e co-autores Ana Claudia Hafemann e Vitor 78 

Zanella Junior;  Metodologia para Análise da Taxa de Revisão Tarifária: Condições, 79 

Procedimentos e Modelo de Cálculo, cuja autoria é do senhor Daniel Antonio Narzetti, e co-80 

autoria de Vanessa Fernanda Schmitt e André Domingos Goetzinger. Citou ainda que os 81 

servidores Ana Claudia Hafemann, Luciano Gabriel Henning e Vitor Zanella Junior foram 82 

mediadores em mesas de apresentação de trabalhos, e ainda que foram proferidas palestras no 83 

evento, sendo estas: “A Lei Federal Nº 11.107 de 06 de Abril de 2005 e as Normas Gerais de 84 

Contratação de Consórcios Públicos: Conformação Jurídica e Atuação Institucional” pelo 85 

senhor Luciano Gabriel Henning, e “Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico 86 

– Modelo de Atuação”, pela senhora Vanessa Fernanda Schmitt. Por fim, comentou sobre 87 

parcerias fechadas com o IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas para 88 

grupos de trabalho do Tribunal de Contas da União, e também com a ASSEMAE – Associação 89 

Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, para sua próxima Feira de Saneamento e 90 

Congresso. Tomando a palavra, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR parabenizou toda 91 

a equipe pelo trabalho desempenhado. Dando sequência aos trabalhos, no item 4 (Programa de 92 

fortalecimento das ouvidorias), o Diretor Geral da AGIR tomou a palavra, e apresentou a 93 

proposta de Termo de Adesão para que a Agência participe do “Programa de Fortalecimento 94 
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das Ouvidorias”, implementado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 95 

União – CGU. Informou ainda que tal Termo de Adesão não acarretará a transferência de 96 

recursos financeiros, e que A AGIR indica seu Ouvidor, senhor Vitor Zanella Junior, para atuar 97 

como administrador local do Sistema e-Ouv Municípios. Em seguida, o senhor Heinrich Luiz 98 

Pasold passou a palavra ao Ouvidor da Agência, que abordou o tema explicando que são feitas 99 

capacitações pelo Ministério da Transparência, e ainda é liberado o sistema e-Ouv de maneira 100 

gratuita à AGIR e aos municípios para utilizarem em seus setores de Ouvidoria, o que traz 101 

muitos benefícios para o controle das demandas. Na sequência da pauta, no item 5 (Instrução 102 

Normativa AGIR nº 001/2015), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra e 103 

informou que os Prefeitos receberam em suas pastas uma cópia da Instrução Normativa n° 104 

001/2015, a qual estabelece as normas gerais e padronizações relativas aos serviços de 105 

pavimentação e repavimentação do entorno dos dispositivos das redes de serviços públicos 106 

existentes nos logradouros públicos dos municípios regulados pela AGIR. Citou ainda a 107 

importância de os setores de licitações das prefeituras terem conhecimento desta Instrução, a 108 

fim de garantir que as informações e obrigações das partes estejam completas em processos de 109 

compras. Tomando a palavra, o senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do Município de 110 

Blumenau, salientou que esta Instrução Normativa dá garantias para que os projetos sejam bem 111 

elaborados, e que os responsáveis por estes projetos têm um embasamento legal para suas 112 

decisões. Dando seguimento, no item 6 (Orçamento 2018), foi dada a palavra à senhora Vanessa 113 

Fernanda Schmitt, que apresentou o orçamento da AGIR para o exercício 2018, citando o índice 114 

populacional de cada município utilizado para o cálculo das taxas de regulação. Em seguida, 115 

comentou que, com a saída de Brusque do rateio do transporte público, o Orçamento apresentou 116 

uma diferença negativa de R$77.290,80 no valor calculado originalmente, que seria de 117 

R$1.713.939,84. Diante disto, apresentou três cenários para fechamento do Orçamento: o 118 

primeiro, sem o Município de Brusque na regulação do transporte público, seria no valor de 119 

R$1.636.649,04. Já o segundo teria a inclusão de Apiúna e exclusão de Brusque na regulação 120 

do transporte público, cujo valor final ficaria em R$1.642.974,24. Por fim, com os municípios 121 

de Apiúna e Botuverá inclusos e Brusque excluso no rateio do transporte público, o valor seria 122 

de R$1.646.034,24. Citou ainda que, caso inclusos no rateio, Apiúna e Botuverá pagariam 123 

mensalmente R$527,10 e R$255,00, respectivamente. Ficou acordado então que a AGIR 124 

encaminhará Ofício aos municípios solicitando posicionamento definitivo acerca de suas 125 

inclusões no rateio do transporte público, para que se possa concluir o fechamento do 126 

Orçamento para o exercício 2018. Passando ao item 7 da pauta (Assuntos Gerais), o senhor 127 

Heinrich Luiz Pasold tomou a palavra, e informou acerca dos pagamentos feitos em atraso pela 128 

CASAN, referentes à taxas de regulação das competências agosto e setembro. Diante disto, foi 129 

solicitado aos prefeitos a isenção do pagamento de juros e multa, o que foi recusado por 130 

unanimidade, devendo então a CASAN pagar um montante de R$592,11. Também informou 131 

que serão reencaminhados os ofícios aos municípios que não responderam os questionamentos 132 

acerca da estruturação dos Conselhos Municipais de Saneamento Básico e dos serviços de 133 

Drenagem Pluvial Urbana. Os ofícios sobre os conselhos de saneamento serão encaminhados 134 

aos municípios de Apiúna, Gaspar, Guabiruba e Indaial, e os ofícios sobre a drenagem urbana 135 

serão encaminhados à Apiúna e Rio dos Cedros. Em seguida, abordou a parceria entre a AGIR 136 

e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – PPGDR da FURB, que visa 137 

a utilização de drones para fiscalizações nos sistemas de abastecimento de água e nos aterros 138 

sanitários dos municípios consorciados à AGIR, citando que falta apenas a formalização por 139 

parte da FURB para início das atividades. Na sequência, solicitou a aprovação da liberação para 140 

a Diretora Administrativa e Institucional da AGIR, senhora Vanessa Fernanda Schmitt, cursar 141 
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o Doutorado em Desenvolvimento Regional na FURB com compensação de horas, conforme 142 

previsto no Estatuto da AGIR, o que foi acatado por unanimidade. Dando seguimento, informou 143 

que os relatórios de fiscalização dos sistemas de abastecimento de água dos prestadores de 144 

serviço regulados pela AGIR estão sendo finalizados, e serão encaminhados aos municípios 145 

para que se possam verificar as não conformidades e também as melhorias presentes. 146 

Posteriormente, solicitou aprovação dos prefeitos para a participação do senhor Ricardo Hübner 147 

(Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico da AGIR) no evento 148 

“Instrumentos regulatórios e práticos de incentivo à eficiência energética no setor de 149 

saneamento” a realizar-se no México de 13 a 17 de novembro de 2017. Informou que as 150 

passagens aéreas serão fornecidas pela instituição alemã organizadora, a GIZ, e que à AGIR, 151 

caberá o pagamento das diárias ao servidor, totalizando R$ 3.250,00. A solicitação foi acatada 152 

por unanimidade. Em continuidade, também solicitou aprovação da participação de servidor da 153 

AGIR no evento “IWA Water and Development Congress & Exhibition 2017”, a realizar-se 154 

em Buenos Aires, na Argentina, de 13 a 16 de novembro de 2017. Em razão do convite ter sido 155 

direcionado à senhora Vanessa Fernanda Schmitt e à AGIR, e considerando a indisponibilidade 156 

da Diretora para participar, sugere-se a participação do senhor Daniel Antonio Narzetti (Gerente 157 

de Controle, Regulação e Fiscalização de Transportes e Demais Serviços Públicos). Serão 158 

fornecidas em função do convite, a inscrição, as passagens aéreas e a hospedagem. Ao 159 

consórcio da AGIR, caberá o pagamento da diária ao servidor, no valor sugerido de R$ 650,00 160 

ao dia, totalizando R$ 1.300,00. Tal solicitação também foi acatada pelos prefeitos. Dando 161 

seguimento, foi dada a palavra ao senhor Ricardo Hübner, que comentou acerca do Projeto de 162 

Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água - ProEESA, que é fruto de uma 163 

colaboração entre o Ministérios das Cidades e o Ministério Federal da Cooperação Econômica 164 

e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, através da Secretaria Nacional de Saneamento 165 

Ambiental e da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (Deutsche 166 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), e que tem por objetivo melhorar as 167 

condições para implantação de medidas de eficiência energética nos prestadores de serviço da 168 

área do saneamento básico, com o intuito de aproveitar o potencial de economia existente nos 169 

sistemas de abastecimento. Citou ainda que este projeto já foi realizado no estado de São Paulo, 170 

na região regulada pela ARES-PCJ. Complementou dizendo que a AGIR firmou um Acordo de 171 

Cooperação Técnica com o Ministério das Cidades, visando aplicar as mesmas metodologias 172 

utilizadas em São Paulo nos prestadores de serviço dos municípios consorciados à Agência, e 173 

que os detalhes referentes ao projeto já foram apresentados em todos os SAMAE’s e também 174 

na CASAN. Tomando a palavra, o senhor Juliano Montibeller, Engenheiro do SAMAE de 175 

Brusque, comentou que todos ficaram muito motivados com a realização deste projeto, pois o 176 

consumo energético nos sistemas de abastecimento de água é elevado, e no caso do SAMAE 177 

de Brusque, é o segundo maior custo da autarquia, perdendo apenas para as folhas de 178 

pagamento. Em seguida, o senhor Ricardo Hübner apresentou a todos o senhor Jonas Gonçalves 179 

e a senhora Carolina Bayer G. Cabral, ambos representantes da GIZ no Brasil. Tomando a 180 

palavra, o senhor Jonas Gonçalves fez uma breve apresentação sobre o ProEESA, citando sua 181 

aplicação, os objetivos, seus principais agentes e benefícios, e que a partir deste projeto pode 182 

ser criado um Plano de Gestão de Água e Energia. Também comentou acerca da realização do 183 

projeto em São Paulo, apresentando seus resultados e também algumas fotos dos encontros lá 184 

realizados. Por fim, agradeceu pela oportunidade e se colocou à disposição para auxiliar a AGIR 185 

na implantação do projeto. Tomando a palavra novamente, o senhor Heinrich Luiz Pasold 186 

comentou acerca de apresentação feita no FIAR – Fórum Íbero-Americano de Regulação, 187 

realizado nos dias 25 e 26 de setembro em Florianópolis/SC, onde o senhor Rui Cunha Marques, 188 
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professor da Universidade de Lisboa e consultor do Banco Mundial, que tem grande 189 

conhecimento em saneamento e em regulação de serviços públicos, apresentou um estudo feito 190 

com 31 agências de regulação da América Latina, e a AGIR se colocou em um bom 191 

posicionamento no ranking de qualidade, ficando à frente inclusive de grandes agências 192 

brasileiras. Complementou ainda que este reconhecimento mostra a qualidade do trabalho 193 

executado pela Agência, inclusive se comparado no âmbito internacional. Nada mais havendo 194 

para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Jean Michel Grundmann, 195 

agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando 196 

que eu, Giovana Peron, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada 197 

pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários. 198 

 199 

 200 

___________________________________           ___________________________________ 201 

       JEAN MICHEL GRUNDMANN                                     GIOVANA PERON 202 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                          Secretária “ad hoc” 203 

         Prefeito de Benedito Novo/SC                               Assessora de Diretoria da AGIR 204 


