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ATA Nº 043/2015, DE 23 DE JULHO 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 três 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 1.780, Página 765, de 09.07.2015, 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 treze horas e trinta minutos em primeira convocação. Sem 10 

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

convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi 12 

iniciada sob a presidência do senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 13 

e Prefeito do Município de Rio dos Cedros para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os 14 

presentes, nomeou-se a senhora Ana Claudia Hafemann – Agente Administrativa da AGIR, para 15 

secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Roberto Pedro 16 

Prudêncio Neto, Vice-Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Brusque; 17 

senhor Hartwig Persuhn, Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de 18 

Doutor Pedrinho; senhor Nicanor Morro, Prefeito do Município de Apiúna; senhor Sergio Almir dos 19 

Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do Município de Gaspar; 20 

senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do 21 

Município de Pomerode; senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor 22 

Laércio Schuster Júnior, Prefeito do Município de Timbó e senhor Dario Tonolli, Vice-Prefeito, 23 

representando o senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo, além de 24 

demais interessados, conforme a lista de presença anexa. Os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária 25 

da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata 26 

Anterior; 2 – Apresentação do Relatório Anual de Atividades 2014; 3 – Ratificação do valor de diárias 27 

– Viagem Técnica Alemanha; 4 – Apresentação orçamento anual 2016; 5 – Transporte público 28 

municipal, 6 – Autorização Congresso ABAR; 7 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos o senhor 29 

Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos 30 

Cedros, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Em continuidade, oficializou a 31 

posse do Vice-Presidente da Diretoria Executiva e Prefeito do Município de Brusque, o senhor 32 

Roberto Pedro Prudêncio Neto. Após, prosseguiu diretamente ao item 1 da pauta (Leitura e Aprovação 33 

da Ata Anterior), a qual teve sua leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos 34 

consorciados no dia 20.07.2015, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a 35 

respeito do item 2 (Apresentação do Relatório Anual de Atividades 2014), o senhor Fernando 36 

Tomaselli passou a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa da AGIR, 37 

esta realizou a apresentação do relatório destacando todos os itens que compuseram o conteúdo, tais 38 

como composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AGIR, Comitê de Regulação, 39 

Fiscalizações, Prestação de Contas, entre outros temas. No próximo item, número 3 - Ratificação do 40 

valor de diárias – Viagem Técnica Alemanha, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR passou a 41 

palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt que comentou sobre o convite recebido pelo Diretor 42 

Geral da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold e pelo senhor Fernando Tomaselli, Presidente da 43 

Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros, para comporem a comitiva 44 

que participará da viagem técnica oportunizada por empresa alemã, durante os dias vinte e um e trinta 45 

e um de agosto de dois mil e quinze na Alemanha. E igualmente ao servidor da AGIR também 46 

convidado, o senhor André Domingos Goetzinger durante o período de quinze a trinta e um de agosto 47 

de dois mil e quinze, onde o mesmo irá participar de um estágio técnico na área de resíduos sólidos 48 

denominado “Desenvolvimento de modelos de sistemas de cobranças socialmente sustentáveis para 49 

uma economia circular com cobertura de custos”. Informou a todos os presentes que deliberou-se pela 50 

AMMVI - Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, o valor das diárias em R$ 600,00 por 51 

http://www.agir.sc.gov.br/
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dia a cada participante da AMMVI, a ser utilizado no traslado Brasil-Alemanha e Alemanha-Brasil e 52 

aos finais de semana durante o período da viagem. Quanto às diárias referentes ao Presidente da 53 

Diretoria Executiva da AGIR, senhor Fernando Tomaselli, ao Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich 54 

Luiz Pasold e ao Agente Administrativo da AGIR, senhor André Domingos Goetzinger, deliberou-se 55 

na Assembleia Geral Ordinária da AGIR do dia vinte e seis de junho de dois mil e quinze, estando 56 

constando em ata que ficou aprovado pelos prefeitos presentes que à AGIR seria estabelecido o 57 

mesmo valor de diária a ser aprovado aos integrantes representantes da Associação dos Municípios do 58 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI. Pertinente ao item 4 (Apresentação orçamento anual 2016), o senhor 59 

Fernando Tomaselli passou a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, que apresentou a todos os 60 

presentes, os valores relativos ao orçamento da AGIR para o ano de dois mil e dezesseis, bem como os 61 

valores a serem pagos por cada município consorciado e por seus prestadores. No relatório entregue a 62 

cada prefeito intitulado “Valor taxas por município/prestador – 2016”, constam indicadores e valores, 63 

tais como população; taxa de regulação de abastecimento de água, sendo calculado quatro centavos 64 

por habitante; taxa de regulação de esgotamento sanitário, sendo calculado quatro centavos por 65 

habitante; taxa de coleta, transbordo, transporte, tratamento e destinação final de lixo, sendo calculado 66 

quatro centavos por habitante; valor total mensal relativo ao município e valor total mensal relativo ao 67 

prestador. Para total ciência foi entregue a cada prefeito uma relação com os valores individuais 68 

relativos ao seu município referente às taxas dos doze meses do próximo ano. Observou que para a 69 

elaboração deste próximo orçamento, foi utilizado o censo mais atualizado e gerado pelo Instituto 70 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, considerando a população estimada ao ano de dois mil e 71 

quatorze. Com expectativa de despesas e receitas no montante de um milhão, trezentos e quarenta e 72 

cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais. Observou que a geração de déficit no orçamento poderá 73 

ser coberta pelo superávit dos exercícios de 2012/2013/2014/2015. Em apreciação dos prefeitos 74 

presentes, o orçamento para o ano de dois mil e dezesseis foi aprovado por unanimidade. Seguindo ao 75 

próximo item da pauta, item 5 (Transporte público municipal), o senhor Fernando Tomaselli passou a 76 

palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, que comentou acerca da contratação 77 

pela AGIR, de assessoria técnica especializada em regulação de transportes públicos. A contratação se 78 

refere a consultoria jurídica na elaboração de estudos para a implantação de regulação, controle e 79 

fiscalização de transportes públicos intramunicipais pertencentes aos municípios que integram o 80 

Consórcio Público da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 81 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, modificação do Protocolo de Intenções, do 82 

Estatuto e do Regimento Interno do Consórcio Público da AGIR, sendo necessária a alteração do 83 

Protocolo de Intenções da AGIR, nas quatorze Câmaras Municipais dos municípios que compõem o 84 

Consórcio Público. Observou também que há a previsão do pagamento das taxas da regulação dos 85 

transportes públicos pelas empresas prestadoras dos serviços, não gerando ônus aos municípios. No 86 

seguimento dos trabalhos a respeito do item 6 (Autorização Congresso ABAR), o Presidente da 87 

Diretoria Executiva da AGIR passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold que relembrou sobre os 88 

três trabalhos técnicos elaborados por servidores da AGIR e que foram selecionados ao IX Congresso 89 

Brasileiro de Regulação da Associação Brasileira das Agências de Regulação – ABAR. Sendo eles: 90 

Título: Consórcios públicos como instâncias de regulação em saneamento, autores: Vanessa Fernanda 91 

Schmitt, André Domingos Goetzinger e Ana Claudia Hafemann; Título: Elaboração de um 92 

planejamento estratégico sob a ótica da regulação dos serviços públicos de saneamento básico, 93 

autores: Ana Claudia Hafemann; Título: Agências de regulação dos serviços públicos de saneamento 94 

básico: legitimidade para firmar termos de ajustamento de conduta e exigir seu cumprimento, autor: 95 

Luciano Gabriel Henning e Vanessa Fernanda Schmitt. Destacou ainda a relevância da participação de 96 

representantes da Agência. Diante disto, solicitou aos presentes a autorização para participação dos 97 

referidos servidores no Congresso da ABAR, sendo aprovado por unanimidade. Passando ao próximo 98 

item da pauta, em assuntos gerais, o senhor Fernando Tomaselli passou a palavra a senhora Vanessa 99 

Fernanda Schmitt que informou que foram encaminhados os boletos de taxa de regulação da AGIR, 100 

referentes aos meses de julho à dezembro de dois mil e quinze, aos prefeitos e aos respectivos 101 

responsáveis pelos pagamentos, em cada prefeitura e prestador. Ressaltou que os referidos boletos 102 
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serão encaminhados aos gabinetes de cada município e aos respectivos prestadores de serviço e que, 103 

conforme disposto no artigo 105 do Estatuto do Consórcio Público da AGIR, ocorrerá a incidência de 104 

juros, multa e atualização monetária nos pagamentos realizados após os respectivos vencimentos, 105 

conforme constam nos boletos encaminhados. E igualmente, conforme apresentado pela senhora 106 

Vanessa Fernanda Schmitt, informando sobre a incidência de juros, multa e correção monetária 107 

aplicados em cada município aos seus contribuintes inadimplentes. Desta forma, observou que a AGIR 108 

irá utilizar os mesmos valores para cada município respectivamente, no caso do não cumprimento de 109 

pagamento dos boletos das taxas de regulação da AGIR. Em continuidade, informou sobre parceria 110 

com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS a fim de implantar um programa de 111 

treinamento de gestão dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB. Por fim, informou a 112 

todos os presentes da abertura de vagas para conselheiros do Comitê de Regulação da AGIR em 113 

função do vencimento dos prazos de alguns mandatos. Expôs que os membros do Comitê de 114 

Regulação devem ser indicados em número de 06 (seis) Conselheiros, sendo 03 (três) titulares e 03 115 

(três) suplentes, nos seguintes termos: 01 (um) Conselheiro Titular com indicação pelo Consórcio 116 

Público da AGIR; 02 (dois) Conselheiros indicados pelos Conselhos de Saneamento dos Municípios 117 

Consorciados à AGIR (ou outro conselho municipal com esta função – na condição de representantes 118 

dos Usuários), sendo que 01 (um) destes como Titular e 01 (um) Suplente, e por fim 03 (três) 119 

Conselheiros com indicação pelos Prestadores de Serviços de Saneamento Básico dos Municípios 120 

Consorciados à AGIR (na condição de representantes dos Prestadores), sendo que 01 (um) destes 121 

como Titular e 02 (dois) como Suplentes. Nesse sentido, solicitou aos prefeitos presentes o 122 

encaminhamento de indicações, caso possuam em seus municípios recomendações de membros para o 123 

Comitê, que possuam notória especialização e conhecimento técnico e demais requisitos dispostos no 124 

Edital de Convocação n° 001/2015 – Comitê de Regulação da AGIR. Nada mais havendo para ser 125 

tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, senhor Fernando Tomaselli, agradeceu a presença de 126 

todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, 127 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e 128 

publicada nos termos estatutários.  129 

 130 

 131 

___________________________________ 132 

FERNANDO TOMASELLI 133 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 134 

Prefeito de Rio dos Cedros/SC. 135 

 136 

 137 

___________________________________ 138 

ANA CLAUDIA HAFEMANN 139 

Secretária “ad hoc” 140 

Agente Administrativa da AGIR. 141 
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