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ATA Nº 012/2011, DE 14 DE JULHO 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 catorze dias do mês de julho de dois mil e onze, de acordo com a convocação publicada 
no Diário Oficial dos Municípios, edição nº. 775, página 175, de 06.07.2011, no site da 
AMMVI e no mural da AGIR, este em 04 de julho de 2011, reuniu-se em sua sede, na sala de 
reuniões do Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta cidade de 
Blumenau, Estado de Santa Catarina, às catorze horas e quinze minutos em primeira 
convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta em segunda 
convocação depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. Os trabalhos 
foram iniciados sob a presidência do senhor doutor Laércio Demerval Schuster Júnior, Vice-
Presidente e prefeito do Município de Timbó, 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 Hartwig Persuhn, prefeito de Doutor Pedrinho e tesoureiro da AGIR, 
senhor João Paulo K. Kleinubing, prefeito do município de Blumenau, senhor Jamir Marcelo 
Schmidt, prefeito do município de Apiúna, senhor Orides Komann, prefeito do município de 
Guabiruba, senhor Zenor Francisco Sgrott, prefeito do município de Botuverá, senhor Pedro 
Celso Zuchi, prefeito de Gaspar, senhor Moacir Polidoro, prefeito do município de Ascurra, 
Senhor Carlos Alberto Pegoretti, prefeito do município de Rodeio e ainda o senhor Harry 
Dalabrida, vice-prefeito do município de Benedito Novo, além de várias outras presenças 
como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada, dentre estes se fizeram 
presente vários dos indicados para a composição do Comitê de Regulação. Os trabalhos da 
assembléia geral ordinária da AGIR foram iniciados após a verificação de número legal de 
consorciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e aprovação da ata 
anterior. 2 – Assuntos administrativos (exclusivamente). 3 – Assuntos Gerais. Iniciados os 
trabalhos o senhor Presidente agradeceu a presença de todos. Em ato seguinte foi determinado 
ao secretário ad hoc que efetuasse a leitura do edital de convocação, o que foi feito e em 
seguida foi aprovada a ata da reunião anterior. No seguimento dos trabalhos o vice-presidente, 
determinou que fossem tratados os assuntos administrativos diretamente pelo secretário ad 
hoc. Ficou convalidado pela assembleia o critério de desempate ocorrido na votação entre os 
membros do Comitê de Regulação, assumindo como titular o senhor Sandro Lourival 
Cardoso uma vez que a senhora Vanessa Fernanda Schmidt foi convidada, para assumir o 
cargo, temporariamente, de Diretora Administrativa da AGIR. A indicação foi referendada 
por unanimidade pela Assembleia e foi determinado que as medidas legais para a contratação 
fossem ultimadas, sendo que a mesma deverá iniciar os seus trabalhos a partir da próxima 
semana. Foi comunicado que o senhor Célio Franscisco Simão, por razões profissionais 
renunciou ao cargo de membro do Comitê de Regulação e por determinação do senhor 
Presidente foi convocada a primeira suplente, a senhora Maria de Fátima Martins, do 
município de Ascurra, nos termos das Resoluções nº. 15 e 16. Na sequência dos trabalhos os 
presentes tomaram ciência da situação dos pagamentos dos valores dos rateios solicitando-se 
àqueles ainda em aberto que saldassem os valores para a regularização do caixa da AGIR. 
Prosseguindo, foi apresentada a previsão orçamentária da AGIR para 2012, sendo esta no 
valor global de R$ 664.243,04 (seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três 
reais, quatro centavos). Colocada em votação, a referida proposta orçamentária para 2012 foi 
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aprovada sem qualquer emenda. Também ficou registrado que o levantamento inicial dos 
prestadores de serviços já foi parcialmente procedido para que, ao ser elaborado o rateio para 
o exercício de 2012, os valores das taxas sejam contempladas observando-se o percentual de 
cinqüenta por cento previstos no Protocolo. Ficou acertado ainda que até o final deste mês de 
julho os membros do Comitê de Regulação serão devidamente empossados, devendo ser 
eleito o presidente e os períodos dos mandatos. Foi acertado também que na mesma ocasião a 
AGIR será apresentada oficialmente aos membros do Comitê de Regulação, aos prestadores 
de serviços públicos e aos usuários em geral, em ato este a ser promovido no auditório da 
AMMVI. Neste momento o senhor Vice-Presidente registrou a presença do Presidente, 
prefeito Sergio Almir dos Santos e lhe passou os serviços e a direção da assembléia. O senhor 
presidente pediu desculpas pelo atraso justificando-se que em razão de fatores alheios a sua 
vontade, estes retardaram a saída de seu município. Dentre as outras ações da AGIR, ficou 
estabelecido que deverá ser criado/desenvolvido um logotipo para após iniciar a confecção de 
materiais. Também ficou estabelecido que deverão ser elaborados os regimentos internos da 
AGIR, do Comitê de Regulação e das diretorias. Em uma fase posterior, ainda antes do final 
do segundo semestre deste ano deverão ter início as audiências públicas para o 
estabelecimento de critérios técnicos para a fiscalização e normatização do fornecimento de 
água potável e também as primeiras normativas sobre o esgotamento sanitário, observadas as 
competências da AGIR.  Na sequência dos trabalhos os presentes foram informados sobre os 
três procedimentos administrativos em andamento na AGIR, seus desdobramentos e ainda a 
atual fase de cada processo. O secretário ad hoc deu conhecimento aos presentes que boa 
parte das denúncias investigadas no Processo nº. 001, já foram resolvidas e que nos demais 
ainda está correndo prazo para a entrega das informações. O prefeito de Blumenau comunicou 
que a sua administração já fez a contração de alguns profissionais para efetiva fiscalização 
das obras e o secretário ad hoc informou que as reclamações diminuíram quase que por 
completo. Por outro lado informou que a empresa Foz de Blumenau S.A. já prestou algumas 
informações sobre a recuperação de duas ruas e informou que as obras devem estar 
concluídas dentro de trinta dias. Foi levado ao conhecimento da assembléia que a empresa 
Foz de Blumenau S.A. apresentou uma notificação no sentido de dar conhecimento de que 
será procedido o reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, com índice de 
5,15% a partir de julho de corrente ano, ficando a ser reavaliado o período de janeiro a junho 
de 2011. A empresa justifica essa medida em razão do não pronunciamento da AGIR dentro 
dos prazos fixados no contrato de concessão. Foi autorizada pela assembleia a formalização 
de uma contra notificação extrajudicial uma vez que a fixação de prazos a ser cumpridos pela 
Agência, de forma unilateral, viola os princípios legais e a finalidade da agência. Esgotados 
os assuntos da ordem do dia, a palavra foi liberada sob o tema Assuntos Gerais. O secretário 
ad hoc lembrou aos senhores prefeitos consorciados a obrigação dos repasses mensais para a 
AGIR e que sem tais valores não é possível a gestão plena do consórcio, comprometendo-se 
os presentes em agilizar os repasses. Também foram comentadas as recentes notícias dos 
jornais locais que estão, neste momento, dando outro foco às ações da AGIR, ou seja, notícias 
com bases em critérios técnicos. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor presidente 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos desta assembleia geral 
extraordinária e determinou que eu ________________, secretário “ad hoc” lavrasse a 
presente ata que, depois de aprovada pelo presidente, será assinada e publicada nos termos 
estatutários. 
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_____________________________________
Sérgio Almir dos Santos

Presidente da Diretoria Executiva
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