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ATA Nº 020/2012, DE 18 DE OUTUBRO DE 2012 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 dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, de acordo com a convocação 7 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.090, Página 191, de 03.10.2012, no 8 

site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os representantes legais 9 

do Consórcio Público, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta 10 

cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quinze horas em primeira convocação. Sem 11 

número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às quinze horas e trinta minutos 12 

em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. 13 

A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor João Paulo Karam Kleinübing, 14 

Presidente da AGIR e Prefeito do município de Blumenau. Sob a concordância de todos os 15 

presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa/Geral 16 

Interina da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença 17 

do senhor Carlos Alberto Pegoretti, Prefeito do município de Rodeio e Presidente da 18 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, senhor Orides Kormann, 19 

Prefeito do município de Guabiruba; senhor Laurino Dalke, Prefeito do município de 20 

Benedito Novo; senhor Fernando Tomaselli, Prefeito do município de Rio dos Cedros; senhor 21 

Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do município de Indaial; senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito 22 

do município de Gaspar; senhor Moacir Polidoro, Prefeito do município de Ascurra; e senhor 23 

Darcizio Bona, Prefeito em exercício do município de Timbó, além de outras presenças como 24 

consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da Assembleia 25 

Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – 26 

Leitura e aprovação da ata anterior, 2 – Correspondências, 3 – Processos administrativos, 4 – 27 

Orçamento 2013 (Taxas e Contrato de Rateio), 5 – Alteração Estatuto Social e Protocolo de 28 

Intenções, 6 – Edital Comitê de Regulação e 7 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o 29 

senhor João Paulo Karam Kleinübing agradeceu a presença de todos, convidando o senhor 30 

Heinrich Luiz Pasold – Advogado da AMMVI, para fazer parte da mesa e auxiliá-lo na 31 

condução dos trabalhos. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi dispensada a 32 

leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para apreciação dos 33 

consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para 34 

proporcionar ciência aos presentes, o senhor João Paulo Karam Kleinübing informou sobre as 35 

correspondências recebidas e enviadas pela AGIR de 26.05.2012 até 17.10.2012. Sendo que o 36 

senhor João Paulo Karam Kleinübing informou que todas as citadas correspondências estão à 37 

disposição para consulta e cópia, mediante requerimento, na AGIR.  Prosseguindo, o senhor 38 

João Paulo Karam Kleinübing informou a todos sobre os procedimentos administrativos em 39 

trâmite na AGIR (item três da pauta), num total de 01 (um) procedimento ainda em trâmite 40 

referente ao ano de 2011, 06 (seis) em trâmite referente ao ano de 2012 e também 06 (seis) 41 

procedimentos já encerrados e arquivados referente ao ano de 2012, explanando sobre suas 42 

informações, tais como: número, autor, partes envolvidas, objeto, ações realizadas de 43 

26.05.2012 até 17.10.2012 e próximas ações. Tratando-se sobre o item quatro, o senhor João 44 

Paulo Karam Kleinübing passa a palavra para a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, a qual 45 

informa sobre o orçamento para 2013 da AGIR, explanando sobre o Contrato de Rateio e as 46 

taxas que serão cobradas, sendo estas de regulação de abastecimento de água, regulação de 47 
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esgotamento sanitário, regulação de coleta de resíduos sólidos, regulação de transbordo e 48 

transporte de resíduos sólidos e regulação de tratamento e destinação final de resíduos sólidos. 49 

Igualmente, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt informa que o orçamento estimado para 50 

receitas e despesas em 2013 totaliza em R$ 876.110,05 (oitocentos e setenta e seis mil, cento 51 

e dez reais, cinco centavos). Assim, coloca-se o referido orçamento e as Resoluções nº. 52 

021/2012, a qual estabelece os valores de rateio dos recursos da AGIR para o exercício de 53 

2013 e aprova o Contrato de Rateio ad referendum da Assembleia Geral e nº. 022/2012, a qual 54 

estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2013 da AGIR em aprovação, sendo os 55 

mesmos ratificados por todos os consorciados presentes. Referente ao item cinco, sobre a 56 

alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções, o senhor João Paulo Karam 57 

Kleinübing repassa a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold para maiores explicações, onde 58 

este informa que as presentes alterações são necessárias para padronizar a escrita numérica, 59 

criar maior autonomia e estruturar a Agência para melhor atender aos municípios 60 

consorciados. Ainda a senhora Vanessa Fernanda Schmitt continua relatando as principais 61 

propostas de alterações, informando que estas serão remetidas por e-mail aos Prefeitos e aos 62 

seus Assessores Jurídicos para que estes tomem conhecimento e contribuam ou questionem 63 

acerca das referidas alterações e, assim em uma próxima Assembleia Geral estas alterações 64 

serão colocas para aprovação dos consorciados, as quais se tornarão projetos de lei a serem 65 

encaminhados e aprovados por todas as Câmaras de Vereadores dos municípios consorciados. 66 

Seguindo, quanto ao item seis, o senhor João Paulo Karam Kleinübing comunica que a AGIR 67 

estará abrindo novo Edital para composição do Comitê de Regulação visando o 68 

preenchimento das seguintes vagas: 01 (um) membro para suplente indicado pela AGIR, 01 69 

(um) membro titular  e 03 (três) membros para suplentes indicados pelos usuários e, 01 (um) 70 

membro para suplente indicado pelos usuários. Acerca do tema em apreço a senhora Vanessa 71 

Fernanda Schmitt informa que o referido Edital será enviado a todos os municípios 72 

consorciados para indicações. Como último item da ordem do dia, em assuntos gerais, o 73 

senhor João Paulo Karam Kleinübing informa que a senhora Maria de Fátima Martins estará 74 

voltando para Ascurra em razão de sua posse no cargo de Procuradora Geral, por aprovação 75 

em Concurso Público. Igualmente, o senhor João Paulo Karam Kleinübing ressalta a 76 

necessidade de corpo técnico para continuidade e garantia dos trabalhos da AGIR, 77 

apresentando como nome para cessão com ônus junto a AGIR o servidor efetivo do SAMAE 78 

de Blumenau, o senhor André Domingos Goetzinger para atuar enquanto Agente 79 

Administrativo a partir de novembro do corrente ano. Submetido o citado nome à votação, 80 

tem-se a aprovação unânime do item em apreço. Finalizando, o senhor João Paulo Karam 81 

Kleinübing abre espaço aos consorciados presentes para possíveis contribuições e 82 

manifestações. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor João Paulo Karam Kleinübing 83 

agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Extraordinária, 84 

determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata 85 

que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.  86 

 87 

 88 

___________________________________ 89 

JOÃO PAULOKARAM KLEINÜBING 90 

Presidente da AGIR 91 

Prefeito do Município de Blumenau 92 


