AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI –
AGIR

ATA Nº 008/2011, DE 17 DE MARÇO 2011 DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORINÁRIA DA
AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO
ITAJAÍ – AGIR.
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e onze, de acordo com a
convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição n.º 692, página 188/
189, no site da AMMVI e no mural da AGIR, em sua sede, às onze horas em
primeira convocação, constadas a presença dos consorciados em número legal,
foram abertos os trabalhos junto ao Auditório Lino Grützmacher, na sala de
reuniões, no endereço declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina sob a presidência do senhor doutor Sérgio Almir dos Santos,
prefeito do município de Indaial, que com a concordância de todos nomeou o
Senhor Heinrich Luiz Pasold para secretariar os trabalhos. A assembleia contou
ainda com a presença do senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, prefeito de
Timbó e vice-presidente da AGIR, senhor Laurino Dalke, prefeito do município de
Benedito Novo, senhor João Paulo Kleinubing, prefeito de Blumenau, senhor
Hartwig Persuhn, prefeito de Doutor Pedrinho e tesoureiro da AGIR, senhor
Carlos Alberto Pegoretti, prefeito do município de Rodeio, senhor Paulo Maurício
Pizzolatti, prefeito de Pomerode, senhor Fernando Tomaselli, prefeito de Rio dos
Cedros e presidente do Conselho Fiscal, senhor Moacir Polidoro, prefeito do
município de Ascurra, senhor Pedro Celso Zuchi, prefeito de Gaspar além de
várias outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e
arquivada. Os trabalhos da assembleia geral extraordinária da AGIR foram
iniciados após a verificação de número legal de consorciados para a apreciação da
seguinte Ordem do Dia: 1 –. Aprovação dos nomes indicados para composição do
Comitê de Regulação (art. 20, inc. XVI c/c art. 35, caput); 2 –. Aprovação do
ingresso do Município de Gaspar no Consórcio (Art. 20, inc. II) e 3 –. Assuntos
Gerais. Iniciados os trabalhos o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
solicitou que fosse incluída na ordem do dia a leitura e votação da ata da
assembleia anterior bem como determinou o Registro das correspondências
recebidas. Não havendo nenhuma manifestação o senhor presidente colocou o
assunto em votação que restou aprovado a unanimidade de votos. Foi informado
aos presentes que o consórcio recebeu um ofício de empresa Foz do Brasil, que está
fazendo a implantação do sistema de saneamento de Blumenau, solicitando que a
AGIR analise o reposição dos valores de seu contrato para com o Município de
Blumenau e a outra foi um ofício da reitoria da UNIASSELVI, indicando o nome
de um candidato ao cargo junto ao comitê de regulação, representado os usuários.
Ato seguinte foi determinado ao secretário que fosse efetuada a leitura do edital de
convocação e iniciados os debates sobre o primeiro item da pauta, ou seja, a
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aprovação dos nomes indicados para a composição do Comitê de Regulação da
AGIR. Pelo advogado da AMMVI, Dr. Heinrich Luiz Pasold foi feita uma rápida
explanação de como ocorreram as indicações dos nomes e um breve relato sobre o
currículo de cada um foi apresentado. O prefeito de Rodeio explicou que não fez a
indicação de nenhum nome uma vez que teve dificuldades em encontrar uma
pessoa com as qualificações necessárias ao cargo e sugeriu que um candidato em
comum deveria representar os municípios menores. O Prefeito de Blumenau João
Paulo Kleinubing, usando da palavra fez alguns comentários sobre os nomes
apresentados no sentido que fossem aproveitados de forma que pudessem
efetivamente representando os segmentos envolvidos, ou seja, os usuários, os
prestadores de serviços e a agência em si. O senhor Presidente se manifestou no
sentido de que o nome apresentado através de seu município, com certeza irá bem
representar os municípios menores, indo de encontro ao que fora dito pelo prefeito
de Rodeio. O Senhor prefeito de Benedito Novo também se manifestou que o nome
apresentado através de seu município tem, da mesma forma, plenas condições de
representar o segmento que irá representar junto ao Comitê. O prefeito de Gaspar
ao fazer comentários sobre a profissional apresentada através dos prestadores
daquele município informou que aquela é pessoa com plenas condições que
desempenhar os desafios da missão. Após várias ponderações, por unanimidade de
votos foram, nesta assembleia, foram aprovados os seguintes nomes: Indicados
pela agência de regulação, os senhores Anísio Fantini, engenheiro civil; Senhor
Célio Simão, economista da AMMVI e Jonas Lima, da SESAN de Indaial, estes
como titulares e a Sra. Valdete Korz, contabilista, como suplente. Como presente
dos prestadores de serviços a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, do município de
Gaspar e Sandro Cardoso, engenheiro florestal, através do município de
Pomerode. Como suplente foi votado o nome do Engenheiro Gustavo D.
Jettermann, do SAMAE de Timbó e representando os usuários o biólogo Julio
Roussenq Neto, indicado através do Centro Universitário Leonardo da Vinci de
Indaial e o senhor Heverson Thrun, engenheiro florestal, através do município de
Benedito Novo e ainda como suplente, a bióloga Scheila Mafra Ghododsi. Como
nem todos os cargos foram preenchidos nesta assembleia, os presentes deliberam
no sentido de convocar outra reunião extraordinária para o dia vinte e quatro de
março do corrente ano nos termos do art. 23, § 1.º do estatuto, com horário em
primeira convocação para as catorze horas e quinze minutos. Superado o assunto o
senhor presidente informou que o município de Gaspar aderiu ao consórcio, nos
termos da Lei Complementar n.º 48 de 20 de dezembro de 2010 e colocado o
assunto em votação foi aprovado por todos. Em seguida foi assinado, pelo
presidente e pelo prefeito Celso, o contrato de consórcio e o contrato de rateio com
os prefeitos de Blumenau e de Benedito Novo como testemunhas. Em assuntos
gerais o senhor presidente fez a convocação de uma nova assembleia geral
extraordinária para tratar da votação dos outros nomes para o Comitê de
Regulação e ainda para ser votada uma alteração estatutária. Para este assunto
determinou pelo corpo técnico da AMMVI que fosse feito uma análise do assunto e
uma redação preliminar fosse apresentada á todos os consorciados, até no dia vinte
e dois, por meio eletrônico e que estes, em havendo interesse, façam suas propostas
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até as dezessete horas do dia vinte e três. Por força do artigo 23, § 2.º foi eleita a
Comissão Especial tendo como presidente o Senhor Laércio Demerval Schuster
Junior e como secretário o senhor Hartwig Persuhn que contarão com os trabalhos
da assessoria da AMMVI, nos termos do Convênio em vigor. O texto básico
da alteração estatutária será encaminhado aos consorciados e estes poderão se
manifestar, sendo interpretado o silêncio como aprovação e sendo então o texto
colocado em votação na assembléia especialmente convocada onde será votada a
admissibilidade da emenda e posterior votação, após a apresentação da redação
final pela Comissão Especial. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor
presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos
desta assembleia, reiterando que a convocação extraordinária se faz nos termos
do artigo 23, parágrafo 1.º do estatuto. Em seguida eu ________________,
secretário “ad hoc” lavrei a presente ata que, após aprovada pelo presidente será
assinada e publicada nos termos estatutários.

________________________________________
Sérgio Almir dos Santos
Presidente da Diretoria Executiva
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