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ATA Nº 042/2015, DE 26 DE JUNHO DE 2015 DA ASSEMBLEIA 1 

GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE 2 

REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 3 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 4 

AGIR. 5 

 6 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição no 1.761, Página 613, de 12.06.2015, no site e no 8 

mural da AGIR, reuniram-se no Auditório da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – 9 

AMMVI, Estado de Santa Catarina, às oito horas e trinta minutos em primeira convocação. Sem 10 

número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às nove horas em segunda convocação, 11 

depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a 12 

presidência do senhor Hartwig Persuhn, Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do 13 

Município de Doutor Pedrinho/SC, em razão da ausência justificada do Presidente e Vice-Presidente 14 

da Diretoria Executiva da AGIR, para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, 15 

nomeou-se a senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, para secretariar os 16 

trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Nicanor Morro, Prefeito do 17 

Município de Apiúna; senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo; 18 

senhor Sergio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhora Maria de Fátima Martins, 19 

Procuradora do Município de Ascurra e representando o senhor Moacir Polidoro, Prefeito do 20 

Município de Ascurra; senhor Paulo Eduardo de Oliveira Costa, Secretário de Gestão Governamental 21 

do Município de Blumenau e representando o senhor Napoleão Bernardes Neto, Prefeito do Município 22 

de Blumenau; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá; senhor Matias Kohler, 23 

Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Jair Conrado Klebber, Secretário de Governo do 24 

Município de Pomerode e representando o senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do Município de 25 

Pomerode e do senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio, além de demais 26 

interessados, conforme a lista de presença anexa. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da 27 

AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata 28 

Anterior; 2 – Viagem de delegação à Alemanha “Desenvolvimento de modelos de sistemas de taxas 29 

socialmente sustentáveis para uma economia circular com cobertura de custos em regiões específicas 30 

do Vale do Itajaí em Santa Catarina, Brasil”; 3 – Resultado fiscalizações 1° semestre de 2015; 4 – 31 

Trabalhos ABAR; 5 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, em razão da impossibilidade de 32 

comparecimento do senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito 33 

do Município de Rio dos Cedros, o senhor Hartwig Persuhn, Tesoureiro desta Diretoria 34 

Executiva, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Após, o senhor Hartwig 35 

Persuhn prosseguiu diretamente ao item 1 da pauta (Leitura e Aprovação da Ata Anterior), a qual teve 36 

sua leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia 37 

01.06.2015, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item 2 38 

(Viagem de delegação à Alemanha “Desenvolvimento de modelos de sistemas de taxas socialmente 39 

sustentáveis para uma economia circular com cobertura de custos em regiões específicas do Vale do 40 

Itajaí em Santa Catarina, Brasil”), o senhor Hartwig Persuhn passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz 41 

Pasold, Diretor Geral da AGIR, que comentou sobre o convite recebido pelo mesmo e pelo senhor 42 

Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos 43 

Cedros, para comporem a comitiva que participará da viagem técnica oportunizada por empresa alemã 44 

parceira do projeto, durante os dias vinte e um e trinta e um de agosto de dois mil e quinze na 45 

Alemanha. E igualmente ao servidor da AGIR também convidado, o senhor André Domingos 46 

Goetzinger durante o período de quinze a trinta e um de agosto de dois mil e quinze, onde o mesmo irá 47 

participar de um estágio técnico na área de resíduos sólidos denominado “Desenvolvimento de 48 

modelos de sistemas de cobranças socialmente sustentáveis para uma economia circular com cobertura 49 

de custos”. Observou acerca da necessidade de definição do valor das diárias para os representantes da 50 

AGIR, a serem utilizadas nos dias referentes ao traslado Brasil-Alemanha e Alemanha-Brasil e, aos 51 

http://www.agir.sc.gov.br/
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finais de semana, destacou ainda que os demais dias de atividades serão custeados pela empresa 52 

anfitriã. Em discussão, ficou aprovado pelos prefeitos presentes que seria estabelecido o mesmo valor 53 

de diária a ser aprovado aos integrantes representantes da Associação dos Municípios do Médio Vale 54 

do Itajaí – AMMVI e que a AGIR ficará responsável pelo pagamento das diárias do senhor Heinrich 55 

Luiz Pasold bem como as do senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 56 

e do servidor cedido André Domingos Goetzinger. Na sequência, o senhor Paulo Roberto Weiss 57 

sugeriu aos presentes que representantes da comitiva apresentem ao poder legislativo dos municípios 58 

integrantes as razões e objetivos pretendidos com as visitas técnicas, ação que ficou sob 59 

responsabilidade da AMMVI. Pertinente ao item 3 (Resultado fiscalizações 1° semestre de 2015), o 60 

senhor Hartwig Persuhn passou a palavra ao senhor Ricardo Hübner, Diretor Técnico da AGIR, que 61 

apresentou uma síntese das fiscalizações do setor técnico da AGIR junto aos prestadores. Iniciou com 62 

informações sobre o cronograma realizado e em seguida, apresentou pontos de destaque observados 63 

pelos técnicos durante as visitas aos Sistemas de Abastecimento de Água – SAA. Apontou que as 64 

fiscalizações programadas de 2015 verificaram os elementos principais dos Sistemas de 65 

Abastecimento de Água – SAA (manancial, captação, adução, elevatórias, ETA´s, reservatórios, 66 

almoxarifados e unidade de atendimento ao usuário), assim como o cumprimento do Cronograma de 67 

Melhorias e Correções das Não Conformidades propostos nos Relatórios de Fiscalização de 2014, 68 

publicados/disponíveis no site da AGIR, bem como encaminhados por ofício aos prestadores e 69 

responsáveis de cada município. Em seguida apresentou o cronograma de melhorias e correções 70 

proposto aos prestadores na primeira etapa de fiscalizações no ano de dois mil e quatorze, juntamente 71 

com os indicadores de acompanhamento. Do mesmo modo, indicou como estarão sendo apresentados 72 

os resultados das fiscalizações do ano de dois mil e quinze, sendo apresentados em cada município aos 73 

prefeitos, com participação dos respectivos departamentos de vigilância sanitária e secretarias 74 

municipais do meio ambiente. Em relação às propostas de trabalho e encaminhamentos, relatou que 75 

estão previstos o acompanhamento do cumprimento do novo cronograma de melhorias e correções de 76 

não conformidades; fiscalizações em sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário; elaboração de 77 

normativa para fiscalização em aterros sanitários, transbordos, triagem e recicláveis, coleta e limpeza 78 

urbana. Seguindo ao próximo item da pauta, item 4 (Trabalhos ABAR), o senhor Hartwig Persuhn 79 

passou a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt que realizou a apresentação dos três trabalhos 80 

técnicos elaborados por servidores da AGIR e que foram selecionados ao IX Congresso Brasileiro de 81 

Regulação da Associação Brasileira das Agências de Regulação – ABAR. Os trabalhos aprovados 82 

foram os seguintes: Título: Consórcios públicos como instâncias de regulação em saneamento, 83 

autores: Vanessa Fernanda Schmitt, André Domingos Goetzinger e Ana Claudia Hafemann; Título: 84 

Elaboração de um planejamento estratégico sob a ótica da regulação dos serviços públicos de 85 

saneamento básico, autores: Ana Claudia Hafemann; Título: Agências de regulação dos serviços 86 

públicos de saneamento básico: legitimidade para firmar termos de ajustamento de conduta e exigir 87 

seu cumprimento, autor: Luciano Gabriel Henning. Comentou ainda que a participação da AGIR no 88 

Congresso através da instalação de estande com as agências de regulação Agência Reguladora 89 

Intermunicipal de Saneamento – ARIS e Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias 90 

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), ainda está em negociação para a participação das 91 

três agências em um mesmo estande das agências reguladoras intermunicipais de saneamento básico. 92 

A senhora Vanessa Fernanda Schmitt complementou que a participação da AGIR no referido 93 

congresso, evento realizado bienalmente, ocorrerá durante o período de dezessete a vinte de agosto de 94 

dois mil e quinze na cidade de Brasília-DF. Passando ao próximo item da pauta, em assuntos gerais, o 95 

senhor Hartwig Persuhn passou a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt que informou que o 96 

Relatório Anual de Atividades AGIR 2014 será encaminhado a cada prefeito, Câmara de Vereadores e 97 

Ministério Público para conhecimento das atividades realizadas durante o ano de dois mil e quatorze, 98 

do mesmo modo será publicado no site e redes sociais da Agência para fácil acesso ao material. Em 99 

continuidade, observou acerca das cobranças de taxas do consórcio público da AGIR, informando que 100 

seriam enviados os boletos referentes ao segundo semestre de dois mil e quinze. Alertou a todos que a 101 

partir do segundo semestre, para os pagamentos que forem realizados em atraso, ocorrerá a incidência 102 

http://www.agir.sc.gov.br/
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de multa e juros às taxas de regulação, conforme previsto no Estatuto do Consórcio Público da AGIR, 103 

isto em razão de orientação do Tribunal de Contas do Estado, a fim de não caracterizar renúncia de 104 

receita. Na sequência, o senhor Hartwig Persuhn passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que 105 

apresentou comentários sobre a sua participação na XX Reunião da Câmara Técnica de Saneamento 106 

Básico da ABAR, que contou com o apoio da Agência Reguladora ARER-PCJ. Destacou o trabalho 107 

da Câmara Técnica junto ao Ministério das Cidades frente a definição do conjunto de variáveis a 108 

serem auditadas e certificadas quanto ao Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS. 109 

Informou que as agências de regulação irão ter que validar as informações a partir do ano de dois mil e 110 

dezesseis. Complementou, informando sobre a gestão e fiscalização dos planos municipais de 111 

saneamento básico – PMSB, que a AGIR está em processo de contratação de palestrante que irá 112 

abordar o tema dos PMSB a fim de auxiliar os municípios, orientando quanto a gestão e 113 

acompanhamento dos planos. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt complementou alertando sobre a 114 

relação entre um plano municipal de saneamento básico e os investimentos necessários ao município 115 

na área. Atentou ao fato de que nos pedidos de reajustes e revisões pleiteados à AGIR são 116 

consideradas as previsões de investimento em relação aos PMSB para inclusão no cálculo das novas 117 

tarifas, onde é verificado o planejamento previsto para ampliações físicas, entre outros. Por fim, o 118 

senhor Heinrich Luiz Pasold, informou aos prefeitos presentes acerca do vencimento do segundo 119 

período de férias da senhora Vanessa Fernanda Schmitt, solicitando a venda de dez dias a que possui 120 

por direito. Em votação, a solicitação deferida por unanimidade. Ainda, o senhor Heinrich Luiz Pasold 121 

sugeriu aos prefeitos presentes, a fim de agilizar a duração das assembleias gerais, incluir as pautas 122 

referentes aos três consórcios que atualmente realizam suas assembleias individualmente e em 123 

sequência, para um modelo que inclua as reuniões também em sequência, no entanto com um período 124 

menor e realizadas durante um tempo definido para os três consórcios. Complementou argumentando 125 

que assim, seria possível tornar as reuniões mais ágeis e proporcionar maior quórum dos prefeitos 126 

consorciados. Em discussão, decidiu-se que os horários acerca das assembleias estavam na pauta da 127 

assembleia da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI e seriam definidos 128 

novos horários que viabilizassem a todos os prefeitos, consórcios e Associação de Municípios. Nada 129 

mais havendo para ser tratado, o Tesoureiro da Diretoria Executiva, senhor Hartwig Persuhn, 130 

agradeceu a presença de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, 131 

Ana Claudia Hafemann, secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo 132 

Tesoureiro, será assinada e publicada nos termos estatutários.  133 

 134 

 135 

___________________________________ 136 

HARTWIG PERSUHN 137 

Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR 138 

Prefeito de Doutor Pedrinho/SC. 139 

 140 

 141 

___________________________________ 142 

ANA CLAUDIA HAFEMANN 143 

Secretária “ad hoc” 144 

Agente Administrativa da AGIR. 145 
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