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ATA Nº 059/2017, DE 02 DE AGOSTO DE 2017 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição n° 2.298, Página 735, de 17.07.2017, no site e 8 

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

Itajaí - AMMVI, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às treze horas e trinta 10 

minutos em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação, a mesma foi 11 

aberta às catorze horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados 12 

em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Jean Michel Grundmann, 13 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do Município de Benedito Novo para assumir 14 

os trabalhos. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Giovana Peron – 15 

Estagiária da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença da 16 

senhora Simoni Mercia Mesch Nones, Prefeita do Município de Doutor Pedrinho; senhor Lairton 17 

Possamai, Prefeito do Município de Ascurra; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do Município de 18 

Botuverá; senhor Kleber Edson Wan-dall, Prefeito do Município de Gaspar; senhor Ércio Kriek, 19 

Prefeito do Município de Pomerode; senhor Marildo Domingos Felippi, Prefeito do Município de 20 

Rio dos Cedros; o senhor Alexandro Fernandes, Diretor Presidente do SAMAE de Blumenau, 21 

representando o senhor Napoleão Bernardes, Prefeito do Município de Blumenau; o senhor Jean 22 

Pierre Bezerra Museka, Diretor Presidente do SAMAE de Timbó, representando o senhor Jorge 23 

Augusto Krüger, Prefeito do Município de Timbó, além de demais interessados. Os trabalhos da 24 

Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 25 

1 – Leitura e aprovação da Ata Anterior; 2 – Apresentação do estudo do custo dos resíduos sólidos; 26 

3 – Assuntos Gerais. Iniciando os trabalhos, o senhor Jean Michel Grundmann, Presidente da 27 

Diretoria Executiva da AGIR, agradeceu a presença de todos e cumprimentou os presentes. Na 28 

sequência, passou ao item 1 da pauta (Leitura e aprovação da Ata Anterior), a qual teve sua leitura 29 

dispensada em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados no dia primeiro (01) de 30 

agosto de 2017, sendo esta aprovada por todos. Dando seguimento aos trabalhos, a respeito do item 31 

número 2 (Apresentação do estudo do custo dos resíduos sólidos), o Presidente da Diretoria 32 

Executiva da AGIR passou a palavra ao Diretor Geral da Agência, senhor Heinrich Luiz Pasold, 33 

que informou que na pasta recebida por cada Prefeito havia uma cópia do relatório final do estudo, 34 

e comentou ainda que este foi realizado em todos os municípios consorciados à AGIR, com a 35 

consultoria da empresa COMPETI, representada pelo senhor Maurélio Soares. Citou também que 36 

o estudo já foi apresentado aos técnicos que fazem parte do Colegiado de Saneamento da AMMVI 37 

em março do corrente ano, e que os municípios de Apiúna, Benedito Novo e Botuverá servirão de 38 

piloto para iniciar o projeto de proposição de metodologias de cobrança de taxa ou tarifa dos 39 

resíduos sólidos urbanos para 2018. Na sequência, passou a palavra ao senhor Maurélio Soares, que 40 

iniciou a apresentação dos dados obtidos, informando que estes eram referentes aos anos de 2013, 41 

2014 e 2015, e que seriam levantados os dados do ano de 2016 para realização de comparativos. 42 

Também citou a importância do levantamento destes custos para auxiliar no planejamento e nas 43 

tomadas de decisões nos municípios, principalmente na época atual, em que há grande escassez de 44 

recursos. Em seguida, apontou as limitações da pesquisa, seus objetivos e metodologia aplicada. 45 

Apresentou ainda os custos apurados dos resíduos sólidos domiciliares, bem como indicadores 46 

qualitativos e quantitativos, demonstrando os gráficos com custo por tonelada coletada e destinada, 47 

o total, por domicílio e por habitante, e os dados referentes à quantidade de resíduos gerados. O 48 

Prefeito de Pomerode, senhor Ércio Kriek, questionou os valores do custo da tonelada por habitante, 49 

e o senhor Maurélio Soares explicou que, o custo da coleta destinada, por ser terceirizada, agrega 50 
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maior valor, e que no caso dos municípios que fazem parte do CIMVI – Consórcio Intermunicipal 51 

do Médio Vale do Itajaí, este acaba sendo mais barato. Houve ainda uma discussão entre os 52 

consorciados sobre a inclusão do valor do rateio pago pelos municípios, que deveria estar 53 

adicionado ao custo da tonelada destinada. Na sequência, o senhor Maurélio Soares apresentou os 54 

dados referentes aos resíduos recicláveis, demonstrando os custos totais por tonelada, por habitante, 55 

por domicílio, da triagem, e ainda a quantidade gerada de resíduos por habitante. Por fim, 56 

apresentou as conclusões da pesquisa, juntamente com as características influenciadoras dos dados 57 

em cada município, bem como salientou a importância de desenvolver projetos nos municípios para 58 

solução de problemas em curto prazo, e encerrou a apresentação agradecendo a atenção de todos. 59 

No próximo item, número 3 – Assuntos Gerais, o senhor Jean Michel Grundmann passou a palavra 60 

ao Diretor Geral da AGIR, senhor Henrich Luiz Pasold, que informou que o município de Gaspar 61 

ainda não efetuou o pagamento do rateio do transporte público, e que o Projeto de Lei para criação 62 

das dotações específicas para o pagamento do rateio está para votação na Câmara de Vereadores. 63 

Diante disto, solicitou aprovação dos consorciados para que fosse estendida a isenção de juros e 64 

multa do pagamento do rateio para o município de Gaspar até a próxima Assembleia Geral, o que 65 

foi acatado por unanimidade. Comentou ainda que o Orçamento para 2018 da AGIR, aprovado na 66 

Assembleia Extraordinária do mês de julho, foi encaminhado por e-mail no dia dois (02) de agosto 67 

aos gabinetes, aos contadores, e aos responsáveis pelo orçamento e tesouraria das prefeituras. Na 68 

sequência, passou a palavra ao senhor Ricardo Hübner, Gerente de Regulação e Fiscalização da 69 

AGIR, que abordou o Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água – 70 

ProEESA, que é fruto de uma colaboração entre o Ministérios das Cidades e o Ministério Federal 71 

da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, através da Secretaria 72 

Nacional de Saneamento Ambiental e da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável 73 

(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), que tem por objetivo melhorar 74 

as condições para implantação de medidas de eficiência energética nos prestadores de serviço da 75 

área do saneamento básico, com o intuito de aproveitar o potencial de economia existente nos 76 

sistemas de abastecimento. Citou ainda que já foram realizados vários encontros do projeto no 77 

estado de São Paulo, com o tema “Redes de Aprendizagem em Eficiência Energética”, e que a 78 

AGIR firmará um Acordo de Cooperação com o Ministério das Cidades, visando aplicar as 79 

metodologias apresentadas nos prestadores de serviço dos municípios consorciados à Agência. 80 

Informou também que, no mês de outubro, um representante da GIZ virá à AGIR para fazer uma 81 

apresentação oficial do projeto, e os prefeitos manifestaram seu apoio ao Acordo. Tomando a 82 

palavra novamente, o senhor Jean Michel Grundmann, Prefeito do Município de Benedito Novo, 83 

aproveitou o ensejo para convidar a todos os presentes para prestigiarem a 3ª Festa da Colônia, que 84 

será realizada de quatro (04) a seis (06) de agosto em Benedito Novo. Nada mais havendo para ser 85 

tratado, o Presidente da Diretoria Executiva, senhor Jean Michel Grundmann, agradeceu a presença 86 

de todos encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, e determinando que eu, Giovana Peron, 87 

secretária “ad hoc”, lavrasse a presente ata e que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada 88 

e publicada nos termos estatutários. 89 

 90 

 91 

 ___________________________________                          _____________________________ 92 

         JEAN MICHEL GRUNDMANN                                             GIOVANA PERON   93 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR                                    Secretária “ad hoc” 94 

            Prefeito de Benedito Novo/SC                                                Estagiária da AGIR 95 


