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ATA Nº 102/2022, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 DA 102ª 2 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 6 

 7 

 8 

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, de acordo com a convocação 9 

extraordinária publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM, Código nº 4294754, de quatro de 10 

novembro do corrente ano, e no site da AGIR, reuniram-se no Auditório da AMVE (Associação de 11 

Municípios do Vale Europeu), às 9 horas em primeira convocação. É necessário destacar que a 12 

presente reunião intitulada como extraordinária ocorreu em virtude do cancelamento da reunião 13 

ordinária, agendada para o dia três de novembro do corrente ano, de acordo com a convocação 14 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Código 4278783, de vinte e sete de outubro de o corrente 15 

ano, a pedido dos prefeitos da AMVE, devido os bloqueios ocorridos nas rodovias da região, a 16 

Assembleia Geral da AGIR foi transferida para nova data, motivo pelo qual a nova convocação se 17 

deu de forma extraordinária, mantendo a pauta da 102ª Assembleia Ordinária da AGIR. A Assembleia 18 

foi iniciada sob a presidência do Sr. Jorge Luiz Stolf, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e 19 

Prefeito do Município de Rio dos Cedros/SC. A Assembleia contou ainda com a presença do Sr. 20 

Marcelo Doutel da Silva, Prefeito do Município de Apiúna; do Sr. Arão Josino da Silva, Prefeito do 21 

Município de Ascurra; do Sr. Mário Hildebrandt, Prefeito do Município de Blumenau; do Sr. Alcir 22 

Merízio, Prefeito do Município de Botuverá; do Sr. José Ari Vequi, Prefeito do Município de 23 

Brusque; do Sr. Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho; do Sr. Valmir Zirke, 24 

Prefeito do Município de Guabiruba; do Sr. André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial; do 25 

Sr. Ércio Kriek, Prefeito do Município de Pomerode; do Sr. Valcir Ferrari, Prefeito do Município de 26 

Rodeio; do Sr. Jorge Augusto Krüger, Prefeito do Município de Timbó; do Sr. Soires Trentini, Vice 27 

Prefeito do Município de Ascurra; além de demais interessados. Os trabalhos desta Assembleia Geral 28 

Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: (1) Protocolo de 29 

Intenções; (2) Sustentabilidade econômico-financeira dos Serviços de Resíduos Sólidos 30 

Urbanos; (3) Assuntos Gerais; (3.1) Convênio Rio do Sul; (3.2) Vale Alimentação de dezembro; 31 

(3.3) Transporte Intermunicipal. Dando início aos trabalhos, o Presidente da Diretoria Executiva 32 

da AGIR cumprimentou aos presentes e logo prestou homenagem ao Ex-Diretor-Geral da Agência, 33 

Sr. Heinrich Luiz Pasold, que faleceu no dia seis de outubro deste ano. Em seguida, o Presidente da 34 
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AGIR parabenizou a atuação do Diretor-Geral passando a palavra ao mesmo, Sr. Daniel Antonio 35 

Narzetti que tomou a palavra e deu continuidade à Assembleia, dando sequência na ordem do dia e 36 

apresentou o item 1 (Protocolo de Intenções) da pauta, expondo em tela as adequações e as propostas 37 

decorrentes de estudos ao Protocolo de Intenções dos Consórcios Intermunicipais, que detém como 38 

objeto a regulação de serviços públicos de competência da AGIR, como também dos que integram a 39 

região da AMVE (Associação de Municípios do Vale Europeu). Apresentou os objetivos da alteração 40 

do Novo Protocolo de Intenções, esclarecendo que, hoje, dos dezenove municípios que integram o 41 

Consórcio, além dos catorze municípios associados da AMVE, outros cinco municípios, a saber: Luiz 42 

Alves, na regulação do saneamento básico, além de Jaraguá do Sul, Caçador, Itapoá e São Bento do 43 

Sul, na regulação do transporte público coletivo. Foi constatado que nos demais modelos de 44 

Consórcios Públicos Intermunicipais no Brasil, contempla o instituto de convênio para delegação das 45 

competências, sem, contudo, integrá-los como entes consorciados, assim, ficou motivado o estudo 46 

que culminou com a presente proposta de alteração do Protocolo de Intenções que busca fortalecer o 47 

poder de voto dos municípios da região da AMVE nas decisões relativas ao Consórcio de Regulação 48 

AGIR. Na sequência, ainda no item 1 da pauta, expôs demais modificações do Novo Protocolo de 49 

Intenções da AGIR, mencionando a alteração da razão social para “Agência Intermunicipal de 50 

Regulação de Serviços Públicos”, visando padronizar com o nome fantasia já utilizado e estar apto 51 

para regulação de demandas regionais, como por exemplo: transporte intermunicipal, regionalização 52 

do saneamento básico e demais serviços públicos que venham a ser regulados pela AGIR. Informou 53 

a necessidade de alteração de identificação dos entes consorciados na estrutura do Novo Protocolo de 54 

Intenções, a fim de facilitar as atualizações quando necessárias, por exemplo: nome dos Prefeitos e 55 

suas respectivas qualificações e padronização da redação, entre outras. Passando para ponto no qual 56 

sugere alteração da previsão que determina que os débitos decorrentes da inadimplência dos valores 57 

devidos pela regulação dos serviços e das multas derivadas de processos punitivos da AGIR, propôs-58 

se que estes ocorram nos termos da regulamentação deste Consórcio e não do município de origem 59 

dos débitos, bem como os valores a serem escritos em dívida ativa, sejam executados através da 60 

Assessoria Jurídica da AGIR. Ainda dentro das alterações do Protocolo de Intenções, o Diretor-Geral 61 

da AGIR mencionou sobre a inclusão de dispositivo que estabelece a imunidade tributária de que 62 

trata o artigo 150, IV, alínea “a”, § 2º da Constituição Federal, estabelecendo a isenção dos demais 63 

tributos instituídos pelos municípios consorciados, bem como, autorizando a Agência Reguladora a 64 

fazer uso do Imposto de Renda sobre rendimentos pagos por ela a qualquer título, a fim de custeio 65 

das atividades inerentes a sua competência, ou seja, trazendo maior autonomia financeira e 66 

consequentemente, não onerando os municípios consorciados, maximizando os recursos disponíveis, 67 
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com menor burocracia. Continuando no item 1, foram  apontadas as readequações pontuais de 68 

pessoal, mencionando a previsão de novas habilitações profissionais para os cargos comissionados 69 

de: Diretor Administrativo e Institucional; Gerente de Transporte Coletivo e Demais Serviços 70 

Públicos; Gerente de Regulação Econômica e Assessoria de Diretoria, compatíveis com as respectivas 71 

atribuições, com o intuito de ampliar a busca de profissionais com aderência aos referidos cargos, 72 

bem como padronizar a nomenclatura com a supressão das expressões fiscalização e controle. Falou 73 

também sobre a possibilidade do plano de saúde custeado pelos próprios servidores serem mantidos 74 

após a concessão da aposentadoria, se eles optarem pela permanência e custeio, bem como requer-se 75 

a padronização dos benefícios entre os Consórcios da AMVE, visto que estes, atualmente concede 76 

benefícios aos servidores de custeio do plano de saúde em diferentes percentuais. Neste ínterim, 77 

requer-se aprovação para concessão de custeio de 50% da mensalidade do plano de saúde dos 78 

servidores ativos da AGIR. O Prefeito Mário, pediu a palavra e manifestou preocupação com possível 79 

entendimento contrário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, requerendo 80 

análise técnica da legalidade da concessão deste benefício, registrando que caso seja aprovado este 81 

benefício, sua concessão ainda dependerá do resultado da análise solicitada. Na sequência informou 82 

sobre a alteração dos dispositivos referentes a concessão de gratificação especial, a fim de adequar 83 

ao praticado por outros consórcios da região. Mencionou também sobre a permissão de cessão de 84 

servidores, considerando a deliberação dos gestores da AMVE, no sentido dos consórcios públicos 85 

vinculados a esta, atuarem de forma conexa, buscando a otimização dos serviços, com economia de 86 

escala, eficiência e padronização. Outra sugestão foi a de alteração dos proventos do Diretor-Geral, 87 

Auxiliar Administrativo, Agente de Fiscalização, Assessor de Diretoria e Diretor Administrativo e 88 

Institucional, com a alteração das referências salariais, com vistas a adequação de valor de mercado 89 

para cada um dos cargos citados. Todos os pontos discutidos do item 1, foram colocados em 90 

apreciação, e após breve análise e debate dos Prefeitos, aprovados por unanimidade. O Sr. Daniel 91 

Antonio Narzetti mencionou ainda que outras alterações foram realizadas para alinhamento e 92 

padronização de redação, contudo, sem alteração substancial a previsão anterior, podendo ser 93 

evidenciado no arquivo disponibilizado aos Prefeitos com os devidos ajustes. Finalizando o item 1 94 

da pauta, foi apresentada a proposta para a criação do cargo de Diretor de Regulação, subordinado ao 95 

Diretor-Geral, com supervisão direta às gerências de saneamento básico, regulação econômica e 96 

transporte e demais serviços públicos, bem como Cargos de Coordenação de Serviço, subordinados 97 

às Gerências, não sendo para contratação imediata, mas para alinhar com as diretrizes da ANA – 98 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, quanto a governança regulatória (decisão 99 

colegiada). Esses últimos itens foram colocados em apreciação, não havendo manifestações 100 
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contrárias, sendo aprovados por unanimidade. Seguindo à pauta, no item 2 (Sustentabilidade 101 

econômico-financeira dos Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos) o Diretor-Geral da AGIR falou 102 

sobre a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; 103 

cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 104 

1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 105 

11 de maio de 1978. Nesse item foi mencionado sobre os trabalhos que a Agência, junto com a AMVE 106 

e os municípios, realizou para levar todos os serviços de resíduos sólidos a um ponto de 107 

sustentabilidade econômico-financeira. A referida Lei preconiza que a receita gerada por resíduo 108 

sólido precisa ser suficiente para cobrir o orçamento (custo) anual, e diante disso, a equipe técnica da 109 

AGIR entrou em contato com os municípios para explicar sobre os aspectos econômicos e sociais. A 110 

pedido dos Prefeitos, será encaminhado a situação de cada um dos municípios, de forma individual e 111 

direta. No item 3.1 (Convênio Rio do Sul), em Assuntos Gerais (3) da pauta, o Sr. Daniel Antonio 112 

Narzetti comunicou sobre a aprovação, com ressalvas, da adesão do Município de Rio do Sul ao 113 

Consórcio, na reunião anterior, mencionando que o Prefeito Mário Hildebrandt entraria em contato 114 

com o Prefeito Jose Eduardo Rothbarth Thome para tratar melhor sobre a adesão. Informou também 115 

sobre a receita que o município geraria para a Agência, sobre o trabalho de regulação que a equipe 116 

técnica da AGIR teria  frente ao contrato com a CASAN – Companhia Catarinense de Águas e 117 

Saneamento, e comunicou que após a aprovação da alteração do Protocolo de Intenções da AGIR 118 

vigente os novos municípios a serem regulados pela AGIR serão conveniados. Nesse mesmo item, o 119 

Prefeito de Blumenau tomou a palavra e esclareceu que os próximos municípios serão conveniados, 120 

até mesmo por conta do quórum para aprovações de pautas. Colocando o item 3.1 em apreciação, não 121 

havendo manifestações, foi aprovado por unanimidade. Seguindo em Assuntos Gerais, o item 3.2 122 

(Vale Alimentação de dezembro) será uma gratificação natalina, ocorrida no mês de dezembro com 123 

valor igual ao vale alimentação praticado, onde foi analisada a possibilidade orçamentária da Agência 124 

para efetuar esse pagamento, igualando a padronização dos Consórcios, e sem manifestações, foi 125 

aprovado por unanimidade. No item 3.3 (Transporte Intermunicipal) foi explicado aos prefeitos 126 

sobre as demandas das linhas intermunicipais que não voltaram a circular após a pandemia do Covid-127 

19, informando que precisa ser levado ao Estado para deliberar, outorgar ou punir o funcionamento 128 

destas. Ficando acordado que os municípios podem contar com o serviço de ouvidoria da AGIR para 129 

concentrar essas demandas para estruturar os diálogos com o Governo do Estado. Nada mais havendo 130 

para ser tratado, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR, senhor Jorge Luiz Stolf, agradeceu a 131 

presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, 132 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR969BR971&sxsrf=ALiCzsb6STX-ZMjXEM8s1i9Hx3Qe7fepBg:1668718297040&q=Jose+Eduardo+Rothbarth+Thome&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyrNE8uq6rIeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixilfHKL05VcE0pTSxKyVcIyi_JSEosKslQCMnIz00FAIoaJDdrAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjm2MyKjLb7AhWwBbkGHZSvBAQQzIcDKAB6BAgUEAE
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secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada 133 

e publicada nos termos estatutários. 134 

 135 

 136 

  _______________________________                      ___________________________________ 137 

   JORGE LUIZ STOLF                                              THAYANA SEIBT 138 

      Presidente da Diretoria Executiva                                                Secretária “ad hoc” 139 

                       da AGIR                                                          Assessora de Diretoria da AGIR  140 
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