AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR
ATA Nº. 014/2011, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011 DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR.
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, de acordo com a convocação
publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº. 837, Página 342, de 03.10.2011, no
site da AMMVI e no mural da AGIR, estes também em 03 de outubro de 2011, reuniram-se
em Assembleia Geral Ordinária os representantes legais do Consórcio, no Salão Nobre do
Gabinete do Prefeito na Prefeitura Municipal de Brusque, no endereço declinado no edital, na
cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, às quinze horas e trinta minutos em primeira
convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às dezesseis
horas 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 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 Fernando Tomaselli, Prefeito do Município de Rio dos Cedros, senhor
Orides Kormann, Prefeito do Município de Guabiruba, senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do
Município de Gaspar e, senhor Paulo Roberto Eccel, Prefeito do Município de Brusque, 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 – Apreciação e votação do Regimento
Interno, 5 – Assuntos Administrativos e 6 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor
Presidente agradeceu a presença de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold,
Advogado da AMMVI e o Prefeito Paulo Roberto Eccel para fazerem parte da mesa,
concedendo o uso da palavra ao Prefeito Paulo, enquanto anfitrião. Em ato seguinte, referente
ao item 1 da pauta, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior em razão de envio
antecipado para apreciação dos consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No
seguimento dos trabalhos, para proporcionar ciência aos presentes, o senhor Presidente
solicitou à senhora Vanessa que fizesse a leitura e as respectivas explicações sobre as
correspondências recebidas e enviadas pela AGIR de 21.09.11 até 11.10.2011. Prosseguindo,
o senhor Presidente informou a todos sobre os processos administrativos em trâmite na AGIR,
solicitando novamente à senhora Vanessa que explanasse sobre suas informações, tais como:
número, autor, partes envolvidas, objeto, ações realizadas de 21.09.11 até 11.10.11 e
próximas ações. Dando continuidade à pauta, quanto à apreciação e votação do Regimento
Interno, o Presidente enfatiza que na última assembleia foi oportunizado maior prazo para que
os prefeitos verificassem junto às suas assessorias jurídicas sobre o Regimento Interno.
Inclusive, a senhora Vanessa informa que, conforme o solicitado na última reunião,
encaminhou novamente o Regimento Interno à todas as secretarias/assessorias de Gabinete,
bem como às Assessorias Jurídicas. Porém, não obteve retorno de todos. Dr. Pasold, ressalta
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que a aprovação do referido Regimento Interno é de fundamental importância, pois a Agência
precisa ter seus trâmites regularizados. Além disse, informa que o Regimento Interno é um
procedimento interno, que poderá ser alterado nas próximas assembleias, não havendo
necessidade de envio para as Câmaras Municipais. Mediante o exposto, o Regimento Interno
proposto é aprovado pelos consorciados. Dentro dos assuntos administrativos, o Presidente
solicita a aprovação de pagamento de “jeton” no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais) para cada conselheiro titular presente na reunião do Comitê de Regulação ocorrida em
14/09/2011, ocasião em que o Regimento Interno ainda não estava aprovado. Tal pleito foi
aprovado por todos os presentes. Ainda, Dr. Pasold explanou sobre o andamento dos
trabalhos do Comitê de Regulação, enfatizando a importância de sua atuação na AGIR. Ainda
em assuntos administrativos, o senhor Presidente comunica aos consorciados que continuam
em débito com a AGIR, quais sejam, Blumenau, Gaspar, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e
Timbó, que foi enviado uma notificação para que regularizem sua situação, visando a garantia
de continuidade dos trabalhos da AGIR. Como últimos itens da ordem do dia, em assuntos
gerais, o senhor Presidente solicita que os consorciados pensem em nomes para indicação ao
cargo de Diretor Geral, bem como, em servidores municipais para ceder aos cargos de Diretor
Técnico e Ouvidor. Sendo que os presentes nomes serão apresentados na próxima assembleia.
Ainda, o senhor Presidente lembrou a todos que também na próxima assembleia será
convocada a eleição para a Diretoria Executiva do próximo ano, a qual será realizada na AGO
de dezembro/2011. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, com ênfase ao Prefeito Paulo Roberto Eccel e, deu por encerrado os
trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária, 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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