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ATA Nº 058/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 5 

AGIR. 6 

 7 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a 8 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.294, Página 981, de 9 

12.07.2017, no site e no mural da AGIR, reuniram-se no Auditório do Consórcio 10 

Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, CIMVI Ambiental, no município de 11 

Indaial, Estado de Santa Catarina, às oito horas e trinta minutos em primeira convocação. Sem 12 

número legal para a primeira convocação, a mesma foi aberta às nove horas em segunda 13 

convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A 14 

Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da 15 

Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo para assumir os 16 

trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Ana Claudia 17 

Hafemann – Agente Administrativo da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia 18 

contou ainda com a presença da senhora Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do Município 19 

de Doutor Pedrinho; senhor José Gerson Gonçalves, Prefeito do Município de Apiúna; senhor 20 

Lairton Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; senhor André Luiz Moser, Prefeito do 21 

Município de Indaial; senhor Kleber Edson Wan-dall, Prefeito do Município de Gaspar; 22 

senhor Matias Kohler, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor Ércio Kriek, Prefeito do 23 

Município de Pomerode; senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito do Município de Rio dos 24 

Cedros; senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do Município de Rodeio; senhor Jorge Augusto 25 

Krüger, Prefeito do Município de Timbó, além de demais interessados, conforme lista de 26 

presença. Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram iniciados para 27 

a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Aprovação do orçamento anual 2018; 2 – 28 

Ratificação da antecipação da primeira parcela do 13º aos servidores públicos da AGIR. 29 

Iniciando os trabalhos, o senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da Diretoria Executiva 30 

da AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo, agradeceu a presença de todos e 31 

cumprimentou os presentes. Na sequência, no item 1 da pauta (Aprovação do orçamento 32 

anual 2018), passou a palavra ao Diretor Geral da Agência, senhor Heinrich Luiz Pasold, que 33 

informou que todos os consorciados receberam uma cópia em suas pastas da documentação 34 

referente ao orçamento e anteriormente por e-mail. Apresentou a todos as planilhas referentes 35 

às receitas para 2018, com os valores das taxas e rateio a serem cobrados pela Agência no 36 

próximo ano, sendo estas a Taxa de Regulação de Abastecimento de Água, R$ 0,04 centavos 37 

por habitante; Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário, R$ 0,04 centavos por habitante; 38 

Taxa de Regulação de Coleta, Transbordo, Transporte e Destinação Final de Resíduos 39 

Sólidos, R$ 0,05 centavos por habitante. Em atenção à Taxa de Regulação de Drenagem 40 

Pluvial Urbana que em decorrência do atual panorama econômico foi solicitado pelos 41 

consorciados na Assembleia Geral Ordinária da AGIR do dia 09 de março de 2017 a 42 

diminuição da referida em cinquenta por cento, ou seja, para 0,005 centavos por habitante, 43 

passará a vigorar a partir do ano de 2018 ao valor integral, ou seja, de R$ 0,01 centavo por 44 

habitante. Do mesmo modo, o valor do Rateio para Regulação de Transporte Público passará 45 

a vigorar dos atuais R$ 0,04 centavos para o valor de R$ 0,05 centavos por habitante, sendo 46 

este apenas para os municípios interessados, quais sejam Brusque, Blumenau, Indaial, Gaspar, 47 

Timbó, Pomerode e Rio dos Cedros. A permanência da cobrança do Rateio para Regulação de 48 
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Transporte Público ocorreu em virtude do Município de Brusque não possuir a aprovação do 49 

Novo Protocolo de Intenções junto à Câmara de Vereadores do Município, impossibilitando, 50 

portanto, a equiparação de cobrança entre os sete municípios e em razão da necessidade de 51 

mais um ano para estruturação da AGIR nesta área. Nesse sentido, a cobrança do rateio caberá 52 

ainda ao ano de 2018 e as taxas, efetivamente, a partir do ano de 2019. Em seguida, 53 

apresentou os valores totais a serem pagos por cada prestador em cada município, 54 

considerando a variação populacional de 2015 para 2016 e este percentual aplicado na 55 

população de 2016, considerando que a estimativa 2017 do IBGE ainda não foi divulgada, 56 

conforme o preconizado pelo parágrafo único do artigo 89 do Novo Protocolo de Intenções da 57 

AGIR. Ainda tratando do orçamento para o ano de 2018, o Diretor Geral senhor Heinrich 58 

Luiz Pasold apresentou, o percentual comparativo de aumento dos valores para cada 59 

município entre os anos 2017 e 2018, os valores de taxas conforme as Cláusulas 82 a 86 do 60 

Novo Protocolo de Intenções da AGIR e rateio por município e por prestador para o próximo 61 

ano, e ainda as despesas (folha de pagamento, custeio e investimentos) e receitas (taxas e 62 

rateio) da Agência estimadas para 2018, que correspondem a um valor total de despesas de 63 

hum milhão oitocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais (R$ 1.889.400,00) e receitas 64 

de hum milhão setecentos e catorze mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois 65 

centavos (R$ 1.714.768,92), sendo a diferença coberta pelo superávit em caixa. Ainda foram 66 

apresentadas as alterações necessárias na nova estrutura organizacional da Agência, 67 

modificada pelo Novo Protocolo de Intenções da AGIR, como a necessidade de contratação 68 

de um Assessor de Diretoria, ocasião em que será nomeada em agosto ao referido cargo a 69 

senhora Giovana Peron, atualmente estagiária do setor administrativo e discente do curso de 70 

Secretariado Executivo Bilíngue. Bem como a contratação de um Gerente de Controle, 71 

Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos, que poderá 72 

receber indicações dos Prefeitos para preenchimento do cargo, desde que atenda as 73 

especificações, quais sejam, possuir bacharelado em Engenharia Civil, Mecânica, de Tráfego 74 

ou de Transportes, Administração, Direito, Contabilidade, Exatas ou Economia, com registro 75 

válido e vigente no respectivo órgão de fiscalização profissional; experiência profissional 76 

mínima de cinco (5) anos de exercício profissional ou de atuação junto à Administração 77 

Pública; especialização (lato sensu ou stricto sensu) na respectiva área de atuação; portador de 78 

habilitação categoria “B”. Na oportunidade colocou-se em opção a indicação do senhor 79 

Daniel Antônio Narzetti, em razão de sua experiência profissional condizente ao cargo, bem 80 

como por sua formação acadêmica de graduação em Sistemas Eletrônicos, Ciências 81 

Econômicas e Doutorado em andamento em Engenharia do Território. Na ocasião, também 82 

foram apresentadas as alterações a partir de julho de nomenclatura nos cargos de Agente 83 

Administrativo, o qual será extinto e a servidora Ana Claudia Hafemann aproveitada ao cargo 84 

de Analista de Regulação e Fiscalização; assim como o cargo de Diretor Técnico, ocupado 85 

pelo senhor Ricardo Hübner, que foi alterado a nomenclatura para Gerente de Controle, 86 

Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico, mantendo todos a mesma referência salarial 87 

e a Diretora Administrativa senhora Vanessa Fernanda Schmitt que passa à nomenclatura de 88 

Diretora Administrativo Institucional com o novo vencimento de referência salarial 98. Todas 89 

as alterações/nomeações nos cargos foram aprovadas, com exceção do cargo de Gerente de 90 

Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços públicos que 91 

seguirá para indicação dos municípios. Após a explanação, foi solicitada a aprovação do 92 

referido orçamento aos consorciados, o qual foi acatado por unanimidade. Na sequência, após 93 

questionamento acerca da regulação da drenagem pluvial urbana pelo senhor Ércio Kriek, 94 

Prefeito do Município de Pomerode, o senhor Heinrich Luiz Pasold e a senhora Vanessa 95 

Fernanda Schmitt expuseram a importância, responsabilidades, legalidade e benefícios 96 



 
 

 

 
 

3 

gerados aos entes consorciados com a regulação desta vertente do saneamento básico. A 97 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt ainda destacou a todos os presentes a parceria entre a 98 

AGIR e a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB na realização de projetos 99 

que irão beneficiar os catorze municípios. Em continuidade foi apresentado aos consorciados 100 

o requerimento da assessora jurídica, senhora Maria de Fatima Martins, cedida pelo 101 

Município de Ascurra, mediante o Termo de Convênio 001/2016, no qual solicita a liberação 102 

de horas para cursar o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação dos 103 

Recursos Hídricos (Profágua) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFGRS, 104 

mediante compensação de horas, curso este que detém em sua grade disciplinas inerentes aos 105 

serviços desenvolvidos pela Agência, bem como com as finalidades do CISAMVI; a 106 

solicitação foi ratificada por unanimidade entre os consorciados presentes. Dando seguimento 107 

aos trabalhos, pertinente ao item 2 (Ratificação da antecipação da primeira parcela do 13º aos 108 

servidores públicos da AGIR), o senhor Heinrich Luiz Pasold manteve-se com a palavra, onde 109 

solicitou a ratificação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores da 110 

AGIR, efetuado no dia 14 de julho do corrente ano, o qual foi ratificado por todos os 111 

consorciados presentes. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente da Diretoria 112 

Executiva, senhor Jean Michel Grundmann, agradeceu a presença de todos encerrando esta 113 

Assembleia Geral Extraordinária, e determinando que eu, Ana Claudia Hafemann, secretária 114 

“ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e 115 

publicada nos termos estatutários. 116 

 117 

___________________________________           ___________________________________ 118 

       JEAN MICHEL GRUNDMANN                            ANA CLAUDIA HAFEMANN 119 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                           Secretária “ad hoc” 120 

         Prefeito de Benedito Novo/SC                               Agente Administrativo da AGIR 121 


