AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR
ATA Nº. 013/2011, DE 22 de SETEMBRO DE 2011
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
AGÊNCIA
INTERMUNICIPAL
DE
REGULAÇÃO,
CONTROLE
E
FISCALIZAÇÃO
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ –
AGIR.
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, de acordo com a
convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº. 829, Página 296, de
21.09.2011, no site da AMMVI e no mural da AGIR, este em 20 de setembro de 2011, reuniuse em sua sede, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta
cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às nove horas em primeira convocação. Sem
número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às nove horas e trinta minutos
em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal.
Os trabalhos foram iniciados sob a presidência do senhor Sérgio Almir dos Santos, Presidente
da AGIR e Prefeito do Município de Indaial, que com a concordância de todos nomeou a
senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa da AGIR, para secretariar os
trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Laércio Demerval Schuster
Júnior, Vice-Presidente da AGIR e Prefeito do Município de Timbó, senhor Hartwig Persuhn,
Tesoureiro da AGIR e Prefeito do Município de Doutor Pedrinho, senhor Jamir Marcelo
Schmidt, Prefeito do Município de Apiúna, senhor Zenor Francisco Sgrott, Prefeito do
Município de Botuverá, senhor Carlos Alberto Pegoretti, Prefeito do Município de Rodeio,
senhor Laurino Dalke, Prefeito do Município de Benedito Novo, senhor Nelson Bagatolli,
Vice-Prefeito do Município de Rio dos Cedros e o senhor Paulo Maurício Pizzolatti, Prefeito
do Município de Pomerode, além de várias outras presenças como consta da lista de presença
devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da Assembléia Geral Extraordinária da AGIR
foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e aprovação da ata
anterior, 2 – Correspondências, 3 – Processos Administrativos, 4 – Suplência do Comitê de
Regulação, 5 – Aprovação Regimento Interno, 6 – Assuntos Administrativos e 7 – Assuntos
Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos. Em ato
seguinte foi dispensada a leitura em razão de envio antecipado para apreciação e, aprovada a
ata da reunião anterior. No seguimento dos trabalhos o senhor Presidente colocou para
conhecimento as correspondências recebidas e enviadas pela AGIR de 13.07.2011 até
20.09.2011, dispensando a leitura em razão de relatório entregue aos presentes. Prosseguindo,
o senhor Presidente informou a todos sobre todos os processos administrativos em trâmite na
AGIR, evidenciando informações, tais como: número, autor, partes envolvidas, objeto, ações
realizadas de 13.07.2011 até 20.09.2011 e próximas ações. Como quarto item da Ordem do
dia, o senhor Presidente apresentou os indicados à suplência do Comitê de Regulação
representando os prestadores, quais foram: senhor Ricardo Alexandre da Silva – Engenheiro
Civil, indicado pelo SAMAE de Gaspar; senhor Pedro Claudino dos Santos Júnior –
Engenheiro Agrônomo, indicado pela Prefeitura de Rio dos Cedros; e senhor Guilherme
Schmidt Pimentel – Engenheiro Sanitarista e Ambiental, indicado pela empresa Foz de
Blumenau S.A.. As indicações foram referendadas por unanimidade pela Assembleia e,
igualmente foi determinada abertura de novo edital para suplência do Comitê de Regulação,
pois ainda existem duas vagas representando a AGIR e uma vaga representando os usuários,
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ficando à senhora Vanessa Fernanda Schmitt responsável pelo referido edital e pela formação
completa do Comitê de Regulação. Dando continuidade à pauta, quanto ao Regimento
Interno, decide a Assembleia por mais 30 (trinta) dias de prazo para leitura e encaminhamento
para análise das Assessorias Jurídicas Municipais, ficando a aprovação para a próxima
Assembleia Geral. Fica decidido da mesma forma que a senhora Vanessa Fernanda Schmitt
fará o acompanhamento junto às respectivas Assessorias Jurídicas. Dentro dos assuntos
administrativos, foi aprovado o orçamento 2012 detalhado, com o valor mensal e anual do
rateio de cada município, com o valor total mensal de todos os municípios de R$ 36.902,39
(trinta e seis mil, novecentos e dois reais, trinta e nove centavos) e com o valor total anual de
todos os municípios de R$ 442.828,68 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte
e oito reais, sessenta e oito centavos), os quais foram lidos pelo senhor Presidente, sendo
ainda que cada presente recebeu uma cópia do mesmo. Ainda, conforme relatório de
pagamentos atualizados entregue aos presentes, o senhor Presidente solicitou aos
consorciados que ainda estão em débito com a AGIR, quais sejam, Blumenau, Gaspar,
Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e Timbó que regularizem sua situação, para que os
trabalhos da AGIR não sejam comprometidos. Como próximo assunto, foi apresentado aos
presentes quatro opções para escolha do logo da AGIR, sendo que a logo de número um foi
escolhida por unanimidade pelos presentes, apenas com a indicação de que o nome AGIR
escrito ao centro da logo seja mais destacado, com a letra na cor preto. Ainda, dentro dos
assuntos administrativos, foi demonstrado o layout do folder institucional a ser desenvolvido
pela AGIR, sendo que os consorciados presentes determinaram que esta decisão fica sob a
responsabilidade da Diretora Administrativa, Sra. Vanessa Fernanda Schmitt, apenas com o
aval final do Presidente. Como último item da ordem do dia, em assuntos gerais, o Presidente
enumerou as próximas ações programadas da AGIR, cabendo à Sra. Vanessa explicar sobre as
mesmas, quais sejam: a) criação de site; b) visita aos consorciados e seus prestadores; c)
divulgação e fortalecimento da AGIR junto aos consorciados, prestadores e usuários; d)
elaboração de estudos técnicos para lançamento de consulta pública sobre procedimentos para
reajuste das tarifas dos serviços e para procedimentos de fiscalização da prestação dos
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; e e) estruturação da ouvidoria.
Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu
por encerrado os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, determinando que eu
Vanessa Fernanda Schmitt, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata que, depois de
aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.

_______________________
Sérgio Almir dos Santos
Presidente da Diretoria Executiva
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