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ATA Nº 054/2016, DE 08 DE DEZEMBRO 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 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição 2135, Página 957, de 01/12/2016 e a retificação da 8 

convocação na Edição n° 2.137, Página 800, de 05.12.2016, no site e no mural da AGIR, reuniram-se 9 

na sede da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, localizada na Rua Nereu Ramos, nº 205, 10 

bairro Centro, na cidade de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, às quinze horas e trinta 11 

minutos em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta 12 

às dezesseis horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em 13 

número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Fernando Tomaselli, Presidente 14 

da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros. A Assembleia contou 15 

ainda com a presença do senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho; senhor 16 

Nicanor Morro, Prefeito do Município de Apiúna; senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do 17 

Município de Benedito Novo; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; 18 

senhor Moacir Polidoro, Prefeito do Município de Ascurra; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do 19 

Município de Botuverá; senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do Município de Gaspar; senhor Matias 20 

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

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

Vice-Prefeito do Município de Timbó, além de demais interessados. Os trabalhos da Assembleia Geral 23 

Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Aprovação da 24 

Ata Anterior, 2 – Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para 2017, 3 – Ratificação 25 

Cargo Diretor Geral para 2017, 4 – Apresentação do Plano de Trabalho para 2017, 5 – Assuntos 26 

Gerais.  Iniciados os trabalhos, o senhor Fernando Tomaselli, Presidente da Diretoria Executiva da 27 

AGIR e Prefeito do Município de Rio dos Cedros, cumprimentou os presentes e agradeceu a presença 28 

de todos. Em continuidade, passou ao item 1 da pauta (Aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua 29 

leitura dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia trinta (30) de 30 

novembro, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos a respeito do item 2 31 

(Eleições para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Exercício 2017), o senhor Fernando 32 

Tomaselli reconheceu a atuação da AGIR e o alto nível de seus servidores, que vem estabelecendo 33 

uma nova maneira de gerir e mediar os conflitos na busca de soluções dentro dos preceitos 34 

estabelecidos no Estatuto e na legislação pertinente à área de atuação. Feitas estas considerações, 35 

passou a palavra ao Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold, que salientou a necessidade 36 

da eleição da Diretoria Executiva para o exercício de 2017, para os cargos de Presidente, Vice-37 

Presidente e Tesoureiro, bem como os cargos do Conselho Fiscal. Após breve debate entre os Prefeitos 38 

presentes, de comum acordo a eleição ocorreu por aclamação, ficando composta a Diretoria Executiva 39 

da AGIR da seguinte forma: como Presidente, o senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito reeleito do 40 

município de Benedito Novo; como Vice-Presidente, o senhor Jonas Oscar Paegle, Prefeito eleito do 41 

Município de Brusque; e como Tesoureira, a senhora Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita eleita do 42 

município de Doutor Pedrinho. Para o Conselho Fiscal da AGIR, foram eleitos: o senhor José Gerson 43 

Gonçalves, Prefeito eleito do Município de Apiúna, como Presidente; o senhor Lairton Possamai, 44 

Prefeito eleito do Município de Ascurra, e o senhor André Luiz Moser, Prefeito eleito do Município de 45 

Indaial, como Membros Efetivos do Conselho Fiscal. Para as vagas de Suplentes do Conselho Fiscal, 46 

foram eleitos o senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito eleito do Município de Rio dos Cedros, o 47 

senhor Jorge Augusto Krueger, Prefeito eleito do Município de Timbó, e o senhor Napoleão Bernardes 48 

Neto, Prefeito reeleito do Município de Blumenau. Após a eleição da Diretoria Executiva e do 49 

Conselho Fiscal que tomará posse à partir de janeiro de 2017, o senhor Fernando Tomaselli reafirmou 50 

a importância dos trabalhos de fiscalização da AGIR, que estão se intensificando e gerando maior 51 

eficiência e qualidade nos serviços de saneamento básico prestados pelos municípios consorciados à 52 

AGIR, manifestando a sua satisfação em fazer parte desta trajetória e da consolidação desta Agência 53 
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na regulação dos serviços públicos, com destaque tanto no âmbito nacional como no internacional. Em 54 

seguida, passou a palavra ao Presidente eleito Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de 55 

Benedito Novo, que manifestou sua satisfação com a Agência, contudo, reconheceu o desafio que 56 

enfrentará, pois a dinâmica adotada pela Agência e o elevado nível dos servidores no desempenho de 57 

suas atribuições na busca da regulação dos serviços públicos dos entes consorciados, sempre inovando 58 

e buscando aperfeiçoamento, fará com que mesmo sendo o prefeito mais jovem, procure acompanhar a 59 

dinâmica desta Agência. No próximo item, número 3 – Ratificação do cargo de Diretor Geral para 60 

2017, o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR questionou acerca da continuidade do senhor 61 

Heinrich Luiz Pasold como Diretor Geral da AGIR, e não havendo manifestações contrárias, aprovou-62 

se a recondução do senhor Heinrich Luiz Pasold ao cargo de Diretor Geral por mais dois anos 63 

(2017/2018). Pertinente ao item 4 - Apresentação do Plano de Trabalho para 2017, o senhor Fernando 64 

Tomaselli passou a palavra ao Diretor Geral da AGIR, senhor Heinrich Luiz Pasold, que informou que 65 

este item será pauta da próxima Assembleia Geral. No próximo item, número 5 (Assuntos Gerais), o 66 

senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, informando que a XXVII Câmara Técnica de 67 

Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da Associação Brasileira de Agências de Regulação - 68 

ABAR, sediada e realizada pela AGIR entre os dias 10 e 11 de novembro, contou com 69 

aproximadamente 60 participantes, sendo de 19 agências reguladoras de diferentes regiões do país, e 70 

superou as expectativas. Informou ainda que a Agência foi convidada a participar do Benchmarking 71 

Internacional Gestão de Resíduos Sólidos e Workshop e Visitas Técnicas à infraestrutura de Gestão e 72 

Valorização de Resíduos Sólidos em Portugal; bem como do 17º Seminário Internacional de 73 

Regulação de Serviços Públicos – Cálculo de Tarifas, devido à projeção que a AGIR está obtendo 74 

frente aos trabalhos de Regulação dos Serviços Públicos. No mesmo sentido, o Diretor Geral informou 75 

ainda que a I Conferência de Saneamento, a ser realizada pelo COPIRN – Consórcio Público 76 

Intermunicipal do Rio Grande do Norte, para qual a AGIR foi convidada a participar como uma das 77 

Conferencistas, foi transferida para o início de 2017, com data a ser confirmada. Ainda com a palavra, 78 

o Diretor Geral da AGIR comentou acerca das quatro (04) Resoluções que estavam em Consulta 79 

Pública, sendo estas: 006/2016 – Procedimentos para coleta, sistematização de dados e cálculo de 80 

indicadores, para avaliação da evolução de desempenho da prestação dos serviços públicos de 81 

abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios regulados pela AGIR; 007/2016 – 82 

Procedimentos e metodologia de cálculo de reajuste das tarifas e preços públicos de abastecimento de 83 

água e de esgotamento sanitário, dos municípios consorciados à AGIR, quando do reajuste das tarifas 84 

e preços públicos de água e esgoto; 008/2016 – Procedimentos e metodologia de revisão tarifária a 85 

serem observados pelos prestadores dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 86 

sanitário, dos municípios consorciados à AGIR, quando da revisão das tarifas de água e esgoto; e 87 

009/2016 – Procedimentos de ouvidoria para instituição do relatório trimestral de atendimento das 88 

ouvidorias e dos serviços de atendimento ao consumidor (SAC) dos prestadores de serviços de 89 

saneamento básico; salientando que tais Resoluções buscam aprimorar e estabelecer critérios para a 90 

avaliação e acompanhamento da regulação dos serviços públicos. O Diretor Geral da AGIR ainda 91 

registrou a participação da senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa da Agência, no 92 

Workshop Experiências Exitosas em Regulação, na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e 93 

Institucionais, e na Assembleia Geral Ordinária da ABAR, eventos promovidos pela Associação 94 

Brasileira de Agências de Regulação – ABAR em Brasília/DF, e ressaltou a dedicação e competência 95 

da servidora, sendo reconhecida também pelos consorciados presentes. Nada mais havendo para ser 96 

tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, senhor Fernando Tomaselli, agradeceu a presença de 97 

todos, encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Maria de Fátima Martins, 98 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e 99 

publicada nos termos estatutários. 100 

 101 
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  ___________________________________                                ___________________________________ 103 

                 FERNANDO TOMASELLI                                               MARIA DE FÁTIMA MARTINS      104 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                                                 Secretária “ad hoc” 105 

               Prefeito de Rio dos Cedros/SC                                               Assessora Jurídica da AGIR 106 


