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ATA Nº 047/2016, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 4 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 1.914, Página 795, de 20.01.2016, no site e no 8 

mural da AGIR, reuniram-se no Vale dos Ventos, no município de Rio dos Cedros, Estado de Santa 9 

Catarina, às quatorze horas em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a 10 

mesma foi aberta às quatorze horas e trinta minutos em segunda convocação, depois de verificada a 11 

presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor 12 

Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos 13 

Cedros para assumir os trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora 14 

Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR, para secretariar os trabalhos. A 15 

Assembleia contou ainda com a presença do senhor Nicanor Morro, Prefeito do Município de Apiúna; 16 

senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo; senhor Sergio Almir dos 17 

Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do Município de Pomerode; 18 

senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor Moacir Polidoro, Prefeito do 19 

Município de Ascurra; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de Botuverá; senhor Pedro 20 

Celso Zuchi, Prefeito do Município de Gaspar; senhor Leônidas Pereira, Secretário de Governo de 21 

Brusque, representando o Prefeito do Município de Brusque, senhor Roberto Pedro Prudêncio Neto; 22 

senhor José Arildo de Castilho, Vice-Prefeito do Municipío de Doutor Pedrinho, representando o 23 

Prefeito do Município de Doutor Pedrinho, senhor Hartwig Persuhn; senhor Darcizio Bona, Vice-24 

Prefeito do Município de Timbó, representando o Prefeito do Município de Timbó, senhor Laércio 25 

Schuster Junior; e o senhor Valdair Matias, Presidente do SAMAE de Blumenau, representando o 26 

Prefeito do Município de Blumenau, senhor Napoleão Bernardes, além de demais interessados. Os 27 

trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem 28 

do Dia: 1 – Aprovação da Ata Anterior; 2 – Prestação de contas 2015; 3 – Reajuste Anual dos Servidores, 29 

Auxílio Alimentação e Jeton para 2016; 4 – Regulação de Transportes Coletivos de Passageiros; 5 – 30 

Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos o senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva 31 

da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os 32 

presentes. Em continuidade, prosseguiu ao item 1 da pauta (Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua 33 

leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia vinte (20) de 34 

janeiro, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item 2 (Prestação 35 

de contas 2015), o senhor Fernando Tomaselli passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor 36 

Geral da AGIR, que informou a todos que devido a necessidade de ajustes a serem realizados no sistema 37 

utilizado pela AMMVI, bem como de os quatro consórcios ainda estarem efetuando o fechamento das 38 

contas, fica adiada para a próxima reunião a apresentação da prestação de contas. No próximo item, 39 

número 3 – Reajuste Anual dos Servidores, Auxílio Alimentação e Jeton para 2016, o Presidente da 40 

Diretoria Executiva da AGIR passou a palavra a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora 41 

Administrativa da AGIR, que informou aos consorciados acerca do reajuste dos servidores, do vale 42 

alimentação e do jeton para 2016, tendo como base o percentual do INPC de março/2015 a 43 

fevereiro/2016, o qual deverá estar fechado até dez de março do corrente ano. Comentou ainda que até 44 

o mês de dezembro o índice é de 8,40%, e solicitou aprovação dos consorciados para aplicação do INPC 45 

de março/2015 até fevereiro/2016, após os meses restantes de janeiro e fevereiro de 2016 serem 46 

publicados de forma oficial. Aprovou-se o reajuste dos salários dos servidores e do jeton pago aos 47 

membros do Comitê de Regulação da AGIR, porém, tratando-se do vale alimentação, deverá ser 48 

analisado se há obrigatoriedade de ajuste no Estatuto desta Agência, e posteriormente informado na 49 

próxima Assembleia, juntamente com a atualização dos índices. A senhora Vanessa Fernanda Schmitt 50 

informou ainda acerca da alteração do Protocolo de Intenções da AGIR, que visará basear os reajustes 51 

anuais avaliando-se as condições financeiras desta Agência Reguladora e também dos Municípios 52 
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consorciados. O senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial, discordou com o 53 

citado, mas acabou acatando ao mesmo em razão deste constar no Estatuto desta Agência Reguladora, 54 

e o senhor Fernando Tomaselli ainda salientou que é dever da AGIR encaminhar a correção do Protocolo 55 

de Intenções a todos os consorciados. Pertinente ao item 4 (Regulação de Transportes Coletivos de 56 

Passageiros), o senhor Fernando Tomaselli passou a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que 57 

informou acerca dos pareceres feitos para os Municípios de Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó e 58 

Pomerode no âmbito da Regulação dos Transportes Coletivos destes municípios, cujo processo está 59 

sendo executado com o auxílio e consultoria da empresa Fey Probst & Brustolin Advocacia. Salientou 60 

ainda que o Município de Brusque não recebeu o parecer pois não encaminhou a documentação 61 

requerida em tempo hábil, mas a empresa de consultoria fará um aditivo ao presente parecer incluindo 62 

o Município de Brusque. Informou ainda que a AGIR está procedendo com a revisão do Protocolo de 63 

Intenções para a inserção da regulação de transportes públicos no escopo de trabalho desta Agência. 64 

Passando ao item 5 da pauta (Assuntos Gerais), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a 65 

palavra, e solicitou aos consorciados autorização para aquisição de estande em parceria com a ARIS e a 66 

ARES-PCJ na 46º Edição da Assembleia Nacional da Assemae (Associação Nacional dos Serviços 67 

Municipais de Saneamento), que ocorrerá no período de 16 a 19 de maio do corrente ano, em Jaraguá 68 

do Sul, Santa Catarina, e a solicitação foi acatada pelos consorciados. Solicitou-se ainda a assinatura 69 

dos Termos de Posse dos eleitos a Diretoria Executiva da Gestão 2016, e visto que apenas o Presidente, 70 

senhor Fernando Tomaseli estava presente, os Termos de Posse do Vice-Presidente, senhor Roberto 71 

Pedro Prudêncio Neto; e do Tesoureiro, senhor Hartwig Pershun, foram levados por seus representantes 72 

para posterior assinatura. O senhor Fernando Tomaselli, Prefeito do Município de Rio dos Cedros, 73 

questionou ainda se algum consorciado desejaria fazer o uso da palavra, e o senhor Heinrich Luiz Pasold 74 

registrou convite recebido para participar do IV Seminário Técnico da Entidade Reguladora dos 75 

Serviços de Água e Resíduos dos Açores – ERSARA, a realizar-se nos dias 31 de maio e 1º de junho do 76 

corrente ano na cidade da Horta, ilha do Faial em Portugal. Nada mais havendo para ser tratado, o 77 

Presidente da Diretoria Executiva, senhor Fernando Tomaselli, agradeceu a presença de todos 78 

encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Vanessa Fernanda Schmitt, 79 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e 80 

publicada nos termos estatutários.  81 
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___________________________________ 86 

FERNANDO TOMASELLI 87 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 88 

Prefeito de Rio dos Cedros/SC. 89 

 90 

 91 

___________________________________ 92 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 93 

Secretária “ad hoc” 94 

Diretora Administrativa da AGIR. 95 


