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ATA Nº 078/2019, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 DA 2 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 5 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 6 

 7 

 8 

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 9 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 2946, página 1803 de 10 

04/10/2019, no site e no mural da AGIR, reuniram-se no auditório da Associação dos 11 

Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no município de Blumenau/SC às 15 horas em 12 

primeira convocação. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Marildo Domingos 13 

Felippi, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos 14 

Cedros/SC. A Assembleia contou ainda com a presença da senhora Simoni Mercia Mesch 15 

Nones, Prefeita do Município de Doutor Pedrinho; o senhor Kleber Edson Wan-Dall, Prefeito 16 

do Município de Gaspar; o senhor André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial; o 17 

senhor Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; o senhor Matias Kohler, 18 

Prefeito do Município de Guabiruba; o senhor Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; 19 

o senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; o senhor Jorge Augusto 20 

Krüger, Prefeito do Município de Timbó; além de demais interessados. Os trabalhos desta 21 

Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do 22 

Dia: 1 - Aprovação da ata anterior, número 77; 2 - Edital nº 003/2019 - Comitê de 23 

Regulação da AGIR; 3 - Assuntos Gerais; 3.1 - Nova Estrutura Tarifária da CASAN; 3.2 24 

- Composição Comissão Regional Transporte Integrado; 3.3 - Regulamentação da 25 

instituição de dívida ativa do Consórcio Público da AGIR; 3.4 - Seguro responsabilidade 26 

civil. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 27 

apresentou o item 1 da pauta, colocando em apreciação a ata da assembleia anterior, não 28 

havendo manifestações contrárias, esta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a 29 

palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que apresentou o item 2 da pauta, Edital nº 003/2019 30 

– Comitê de Regulação da AGIR, explicando que este edital foi aberto para quatro vagas, 31 

sendo uma para indicação da Sociedade Civil, duas dos Prestadores de Serviços e uma da AGIR. 32 

O Diretor Geral da AGIR apresentou aos prefeitos a seleção dos candidatos que foi feita pela 33 

Agência, onde os indicados pela Sociedade Civil foram os senhores Eduardo Aragão Silva e 34 

José Carlos Spengler, os indicados pelos Prestadores de Serviços foram os senhores Rogério 35 

José Olinger, Saulo Vicente Rocha, Armando de Padua Fiuza Junior e José Vilson Brassiani, e 36 

os indicados pela AGIR foram os senhores Ricardo Guilherme Raduz Filho, Gabriel 37 

Cristofolini, João Marcos Bosi Mendonça de Moura e Nivea Rafaela Ferreira. Após a 38 

apresentação dos candidatos, foi solicitado aos prefeitos que fizessem suas votações e estes 39 

entregaram as cédulas para contagem dos votos. Dando seguimento a pauta, o item 3.1 da 40 

pauta, Nova Estrutura Tarifária da CASAN foi apresentado pelo senhor Daniel Antonio 41 

Narzetti. Antes da apresentação, o Diretor Geral esclareceu aos prefeitos presentes, que essa 42 

nova estrutura tarifária não atingirá alguns municípios, mas há um interesse de alguns, como o 43 
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município de Blumenau que já está pensando em fazer o reajuste da Tarifa Básica Operacional 44 

(TBO), como Timbó e Gaspar também. Foi solicitado a CASAN para que reunisse os 45 

municípios para explicar essa nova estrutura tarifária. Passando a palavra ao senhor Daniel 46 

Antonio Narzetti, este informou que desde 2017 está sendo desenvolvido este trabalho, que é 47 

uma mudança de perfil no comportamento da cobrança da tarifa de água por metro cúbico 48 

disponível, até 10m³, onde ninguém tem a opção de consumir menos, e diante disso, acabou 49 

tendo uma demanda comercial para que não fosse possível, e sim pagar somente o justo. Foi 50 

apresentado o que foi exposto nas mídias e porque vai baixar a tarifa, explicando que, quem 51 

consumir até 8m³ d’água, 100% (cem por cento) dos usuários terão redução na fatura, sendo de 52 

até 40% (quarenta por cento), e quem consumir acima de 8m³, pagará mais 10% (dez por cento). 53 

De forma geral, estabelece uma tarifa mais justa e sustentável, estimulando o uso mais 54 

consciente da água, além da TFDI (Tarifa Fixa de Disponibilidade de Infraestrutura), o usuário 55 

só pagará o que consumir. Em torno de 66% (sessenta e seis por cento) dos usuários têm 56 

consumo até 10m³ e não tinham incentivo financeiro para baixar o consumo, sendo que agora 57 

passaram a ter, sendo que, estes usuários, 75% (setenta e cinco por cento) terão redução 58 

automática na fatura se mantiverem o mesmo nível de consumo. Logo, explicou sobre a Tarifa 59 

Social, onde esta mantém como uma das mais baixas do país, sendo a Taxa de Disponibilidade 60 

de 5,50% (cinco vírgula cinquenta por cento), com desconto de mais de 80% (oitenta por cento) 61 

no preço da tarifa residencial normal, beneficiando milhares de famílias. O fim do consumo 62 

mínimo beneficia proprietários de imóveis fechados, que pagariam R$ 45,19 (quarenta e cinco 63 

reais e dezenove centavos) e passarão a pagar R$ 29,49 (vinte e nove reais e quarenta e nove 64 

centavos) como Taxa de Disponibilidade, atendendo também a um pleito de proprietários de 65 

salas e espaços comerciais que, em geral, têm baixo consumo, além de baratear o rateio de 66 

contas de Condomínios que têm apartamentos fechados ou com baixo consumo. Finalizando a 67 

sua apresentação, o senhor Daniel Antonio Narzetti expôs e explicou a tabela tarifária vigente 68 

e com recomposição de 2,61% (dois vírgula sessenta e um por cento), e o modelo da nova 69 

estrutura tarifária a ser implementado após a aplicação da recomposição. Tomando a palavra, o 70 

senhor Mário Hildebrandt, prefeito do município de Blumenau, colocou que os municípios que 71 

têm o SAMAE, deveriam procurar o quanto antes a Agência para melhor implementação destes 72 

serviços tarifários. Retomando a palavra para o Presidente da Diretoria Executiva, este passou 73 

a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que apresentou o item 3.2. (Composição Comissão 74 

Regional Transporte Integrados), onde informou que a referida Comissão Especial será 75 

composta por nove membros, sendo oito membros representando os municípios de Apiúna, 76 

Blumenau, Botuverá, Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e Timbó, e ainda, um 77 

membro, representando a Gerência de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 78 

Coletivo e demais serviços públicos da AGIR. A Agência entrou em contato com os municípios 79 

interessados, e apenas Apiúna e Pomerode indicaram os seus membros, assim, o Diretor Geral 80 

da AGIR questionou os prefeitos presentes se gostariam de dar continuidade nesta Comissão, 81 

para tratar o problema do município de Gaspar com o Instituto Federal Catarinense (IFSC), 82 

sendo assunto de regulação do transporte, além da integração das tarifas. Mencionou também 83 

sobre algumas denúncias referente a trajeto da empresa Auto Viação Rainha dentro do 84 

município de Blumenau, onde esta pega os passageiros e deixa em pontos dentro do município, 85 
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sendo este um transporte intermunicipal de tarifa mais barata do que do próprio município. 86 

Tomando a palavra, o senhor Kleber Edson Wan-Dall, prefeito do município de Gaspar, 87 

mencionou o seu interesse em participar da Comissão Especial, e ainda informou sobre quatro 88 

situações pontuais que precisam ser resolvidas, sendo com os bairros Fortaleza, Bela Vista, 89 

Gaspar Alto e Barracão/Bateia. Informou ainda que dentro do próprio município também tem 90 

o problema do transporte intermunicipal que pega e deixa os passageiros dentro da cidade, 91 

justamente pelo fato da passagem do transporte municipal ser mais cara que o intermunicipal. 92 

Tomando a palavra, o Diretor Geral mencionou que a AMMVI (Associação dos Municípios do 93 

Médio Vale do Itajaí) estará junto na Comissão com os municípios para melhor tratar os 94 

problemas do transporte integrado. Em seguida, a senhora Simoni Mercia Mesch Nones, 95 

Prefeita do Município de Doutor Pedrinho, solicitou que fosse tratado nesta Comissão Especial, 96 

a possibilidade da criação de novas linhas para interligar alguns municípios do Médio Vale com 97 

a descida da SC 477. Tomando a palavra novamente, o senhor Heinrich Luiz Pasold deu 98 

continuidade a pauta, onde apresentou o item 3.3. (Regulamentação da instituição de dívida 99 

ativa do Consórcio Público AGIR), explicando que a Agência já está fazendo a inscrição de 100 

dívida ativa de alguns prestadores de serviço que não estão pagando a taxa de regulamentação 101 

prevista no Protocolo de Intenções da AGIR, onde citou as empresas de transporte coletivo dos 102 

municípios de Gaspar e Pomerode, explicando que as prefeituras não têm nada a ver com a 103 

inscrição. Em seguida, o Diretor Geral apresentou no item 3.4. Seguro responsabilidade civil, 104 

que informou que a AGIR fez uma consulta e teve um parecer positivo do Tribunal de Contas, 105 

onde é possível que empresas públicas e consórcios públicos fazerem seguro de 106 

responsabilidade civil para os seus gestores, diretores e presidentes. Diante disso, explicou que 107 

foi realizada uma pesquisa de apólice, e esta chega em um milhão de reais de responsabilidade 108 

civil, porém, esta cobertura não alcança defesas judiciais e/ou administrativas, indenizações e 109 

sanções decorrentes de atos ilícitos ou ilegais praticados dolosamente pelo agente ou por culpa, 110 

se comprovado que não foram adotadas medidas normativas e legais. Ou seja, se o 111 

administrador agir de má fé, este não tem direito e a cobertura será paga por ele. Depois da 112 

explicação, o senhor Heinrich Luiz Pasold solicitou aos prefeitos que fosse colocado em 113 

votação este item, onde foi aprovado por unanimidade, para que a Agência continue com os 114 

estudos sobre o seguro de responsabilidade civil, garantindo aos prefeitos e diretores, e trazer 115 

uma resposta concreta em próxima Assembleia. Em seguida, o Diretor Geral da AGIR colocou 116 

para conhecimento de todos o caso da notificação de Gaspar, que foi tratado na última 117 

Assembleia Geral Ordinária, e informou que foi feito uma reunião com a Diretoria Executiva 118 

da AGIR, onde foi decidido a modificação dos termos, e diante disso, foi realizada a anulação 119 

da notificação enviada a Gaspar, e será remetida outro termo. Em seguida, solicitou uma reunião 120 

com o CIMVI - Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, pois está havendo 121 

duplicidade de fiscalizações entre ações da AGIR e do Consórcio. Finalizando a pauta, foi 122 

apresentado os nomes dos Conselheiros eleitos para o Comitê de Regulação da AGIR, sendo: 123 

o senhor José Carlos Spengler pela sociedade civil, os senhores Rogério José Olinger e José 124 

Vilson Brassiani pelos Prestadores de Serviços e o senhor Gabriel Cristofolini pela AGIR. Nada 125 

mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Marildo 126 

Domingos Felippi, agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, 127 
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determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois 128 

de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             129 
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  _______________________________                  ___________________________________ 135 

 MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                     THAYANA SEIBT 136 

  Presidente da Diretoria Executiva                                       Secretária “ad hoc” 137 

                    da AGIR                                                     Assessora de Diretoria da AGIR 138 


