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ATA Nº 83/2020, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 DA 2 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 5 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA POR 6 

VIDEOCONFERÊNCIA. 7 

 8 

 9 

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, de acordo com a convocação 10 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3324, página 1466 de dezessete de novembro 11 

de 2020, no site da AGIR, ocorreu a reunião por videoconferência, através da plataforma Zoom, às 12 

13 horas e 30 minutos em segunda convocação. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do Sr. 13 

Marildo Domingos Felippi, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de 14 

Rio dos Cedros/SC. A Assembleia contou ainda com a presença do Sr. Jean Michel Grundmann, 15 

Prefeito do Município de Benedito Novo; do Sr. Alcir Merizio, Vice-Prefeito do Município de 16 

Botuverá; do Sr. Jonas Oscar Paegle, Prefeito do Município de Brusque; do Sr. Paulo Eduardo de 17 

Oliveira Costa, Secretário de Gestão de Blumenau, representando o Sr. Mário Hildebrandt, Prefeito 18 

do Município de Blumenau; do Sr. Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; do Sr. André 19 

Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial; do Sr. Ércio Kriek, Prefeito do Município de 20 

Pomerode; o Sr. Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR; a Sra. Ana Claudia Hafemann, 21 

Diretora Administrativa e Institucional da AGIR; a Sra. Thayana Seibt, Assessora de Diretoria da 22 

AGIR; além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária da AGIR 23 

foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) - Aprovação da ata anterior, 24 

número 82; (2) - Orçamento 2021 - Projeção atualizada IBGE; (3) - Edital nº 004/2020 – Comitê 25 

de Regulação da AGIR; (4) - Composição Comissão Regional Transporte Integrado; (5) - 26 

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

colocou o item 1 (Aprovação da ata anterior, número 82) da pauta em apreciação, onde não houve 28 

manifestações contrárias, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi dada a palavra ao Diretor 29 

Geral da AGIR, que apresentou em tela o item 2 da pauta (Orçamento 2021 - Projeção atualizada 30 

IBGE), informando a atualização do estimativo populacional da AGIR e do IBGE, sendo que o nosso 31 

Orçamento incide sobre o número de habitantes de cada Município Consorciado, assim, com a 32 

atualização do Orçamento de 2021, o valor total anual é de R$ 1.949.561,04 (um milhão, novecentos 33 

e quarenta e novo mil, quinhentos e sessenta e um reais e quatro centavos). Foi exposto aos prefeitos 34 

os valores corrigidos, onde o valor total de Apiúna é de R$ 26.035,20, sendo R$ 6.508,80 arrecadado 35 

do Município, R$ 11.715,84 da CASAN e R$ 7.810,56 referente ao Transporte Público Coletivo, 36 

Alvostur. O município de Ascurra, o total é de R$ 13.403,04, onde R$ 4.786,80 é arrecadado do 37 

Município e R$ 8.616,24 é da CASAN. Benedito Novo o valor total de arrecadação é de R$ 38 

19.782,00, sendo R$ 7.065,00 do Município e R$ 12.717,00 da CASAN. O município de Blumenau, 39 

o valor total é de R$ 868.452,00, sendo R$ 434.226,00 do SAMAE, R$ 173.690,40 referente a BRK 40 

Ambiental e R$ 260.535,60 do Transporte Público Coletivo, BluMob. Em relação ao município de 41 

Botuverá, o valor total arrecadado é de R$ 12.772,80, sendo R$ 3.193,20 do Município, R$ 5.747,76 42 

da CASAN e R$ 3.831,84 referente ao Transporte Público Coletivo. O município de Brusque, R$ 43 
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231.317,52 o total, R$ 148.704,12 referente ao SAMAE e R$ 82.613,40 da Recicle. O município de 44 

Doutor Pedrinho, o total é de R$ 6.913,20, onde R$ 2.469,00 é do Município e R$ 4.444,20 da 45 

CASAN. Gaspar, o total de taxas é de R$ 169.903,20, sendo R$ 118.932,24 do SAMAE e R$ 46 

50.970,96 do Transporte Público Coletivo. Referente ao município de Guabiruba, o total é de R$ 47 

40.961,76, onde R$ 14.629,20 é do Município e R$ 26.332,56 da Guabiruba Saneamento. O total de 48 

Indaial é de R$ 170.160,00, onde R$ 42.540,00 é arrecadado do Município, R$ 76.572,00 da CASAN 49 

e R$ 51.048,00 do Transporte Público Coletivo. Jaraguá do Sul, o valor total é de R$ 130.444,56, 50 

sendo esse valor referente ao Transporte Público Coletivo. O município de Luiz Alves, o valor total 51 

é de R$ 22.019,76, sendo R$ 7.864,20 do Município e R$ 14.155,56 da CASAN. Pomerode, o total 52 

é de R$ 81.624,00, onde R$ 57.136,80 é do SAMAE e R$ 24.487,20 é do Transporte Público 53 

Coletivo. Rio dos Cedros, o total é de R$ 28.339,20 sendo R$ 7.084,80 do Município, R$ 12.752,64 54 

da CASAN e R$ 8.501,76 do Transporte Público Coletivo. Rodeio, o valor total é de R$ 19.488,00, 55 

onde R$ 6.960,00 é do Município e R$ 12.528,00 da CASAN. E por último, o município de Timbó, 56 

onde o total de arrecadação é de R$ 107.944,80, sendo R$ 75.561,36 referente ao SAMAE e R$ 57 

32.383,44 do Transporte Público Coletivo. Diante disso, foi colocado em votação, para autorizar a 58 

redução dos valores, não havendo manifestações contrárias, o item 2 foi aprovado por unanimidade. 59 

Em seguida, no item 3 da pauta (Edital nº 004/2020 – Comitê de Regulação da AGIR) o Diretor 60 

Geral da AGIR solicitou aos prefeitos que fizessem a indicação e divulgação do edital em questão, 61 

informando que 01 vaga será indicada pela AGIR e 01 vaga pela sociedade civil. Dando sequência à 62 

pauta, no item 4 (Composição Comissão Regional Transporte Integrado) o Sr. Heinrich Luiz 63 

Pasold explicou aos Prefeitos o propósito da AGIR com os Municípios em formar, de início, um 64 

Consórcio para melhoria do transporte coletivo interurbano, onde este Consórcio estaria apto a cuidar 65 

de editais e das formas técnicas, e outra forma de aplicar este item, seria trabalhar paralelamente 66 

dentro da Agência, no qual o Diretor Geral informou que seria preciso dois técnicos para trabalhar 67 

junto nesta situação, deste modo, solicitou aos Prefeitos se os Municípios disponibilizariam esses 68 

técnicos, sendo um da área de transporte público e outro para auxiliar, visto que a AGIR bancaria os 69 

custos destes servidores. Finalizando a explicação, o Diretor Geral da AGIR solicitou que fosse 70 

colocado em apreciação este item da pauta e diante disso, o Presidente da Diretoria Executiva 71 

solicitou que fosse apreciado em outra Assembleia, para que seja verificada a opinião/ideia de cada 72 

Prefeito. Finalizando a explicação do item 4, foi dito que será enviado novamente um ofício às 73 

prefeituras para comunicar sobre essa comissão. Em seguida, no item 5 da pauta (Assuntos gerais), 74 

o Sr. Heinrich Luiz Pasold informou sobre a Comissão da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 75 

de 2021, que será feita a reunião entre os dias 1º a 31 de janeiro para realizar a eleição. Dando 76 

sequência no item 5, foi informado ainda que foi autorizado um curso on-line na área de contratos e 77 

fiscalização de contratos dentro da ordem regulatória para os servidores da AGIR, onde foi 78 

desenvolvido junto com a ARIS e a AGERGS. Em seguida, comunicou que o IPM Sistemas enviou 79 

um Ofício à AGIR e a AMMVI, apresentando proposta para provimento de “sistema nuvem”, 80 

explicando que esse modelo tecnológico não é necessário investir em servidores de banco de dados, 81 

pois permite acesso ao sistema de qualquer lugar. Explicou também que esse sistema possibilita uma 82 

gestão eficaz, com aumento da receita, diminuição de custos operacionais, onde facilita o envio das 83 

informações contábeis, a prestação de contas e o atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Como 84 

a AGIR, a AMMVI e o CISAMVI usam o mesmo sistema, o valor do orçamento apresentado será 85 
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dividido entre estes, ficando R$ 2.200,00 para cada. Dando sequência ao item 5, foi informado que o 86 

servidor André Domingos Goetzinger foi indicado como um dos coordenadores do Grupo dos 87 

Indicadores de Resíduos Sólidos pela ABAR – Associação Brasileira de Agências de Regulação, e 88 

foi indicado também, pelo IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas para debater 89 

sobre o assunto “Resíduos Sólidos Urbanos e o Novo Marco Legal do Saneamento”. Outro ponto 90 

discutido, foi a requisição do Ministério Público para dar sustentação sobre a TBO – Tarifa Básica 91 

Operacional da prefeitura de Blumenau e do SAMAE. Assim, paralelamente com o trabalho que a 92 

AGIR mantém com a Autarquia. Outro estudo, sem custos, que a Agência também acompanha a 93 

pedido do Ministério Público é sobre os odores que estão sendo lançados pela Estação de Tratamento 94 

de Esgoto – ETE do bairro Garcia em Blumenau. Antes de finalizar as apresentações do item 5 da 95 

pauta, o Diretor Geral da AGIR comunicou que o judiciário de Jaraguá do Sul enviou uma requisição 96 

à Agência, solicitando para que os técnicos trabalhassem como peritos em uma ação de indenização, 97 

e o Diretor Geral explicou que não é possível, pois como Consórcio, não podemos efetuar serviços 98 

externos. Ainda no item 5, exibiu o gráfico que a ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento 99 

Básico apresentou em um seminário internacional sobre as Agências de Regulação brasileiras, e a 100 

AGIR está em quarto lugar, elencando os itens em relação a atuação do regulador; a relação do 101 

prestador com usuários; aspectos materiais da prestação dos serviços; no caso de prestação mediante 102 

contrato de concessão ou de programa; atividades interdependentes entre prestadores; e dos aspectos 103 

contábeis e patrimoniais. Finalizando as apresentações do item 5 da pauta, o Sr. Heinrich Luiz Pasold 104 

informou ainda que a AGIR, entre as seis agências de regulação do Brasil, foi uma das selecionadas 105 

para responder um questionário enviado pelo Banco Mundial, em parceria com a ANA, onde estão 106 

desenvolvendo um plano de capacitação para as agências reguladoras de saneamento infranacionais, 107 

para assim, identificarem as necessidades futuras de capacitação e sua priorização, tendo em 108 

consideração o desempenho atual neste escopo e as exigências futuras para o setor do saneamento 109 

estabelecidas na nova Lei de Saneamento. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da 110 

Diretoria Executiva da AGIR, senhor Marildo Domingos Felippi, agradeceu a presença de todos 111 

encerrando esta Assembleia Geral Extraordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária 112 

“ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada 113 

nos termos estatutários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             114 
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_______________________________                  ___________________________________ 121 

 MARILDO DOMINGOS FELIPPI                                      THAYANA SEIBT 122 

    Presidente da Diretoria Executiva                                           Secretária “ad hoc” 123 

                        da AGIR                                                     Assessora de Diretoria da AGIR 124 

https://www.ibraop.org.br/
https://www.ibraop.org.br/
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