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ATA Nº. 024/2013 DE 22 DE MARÇO DE 2013 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 5 

AGIR. 6 

 7 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e treze, de acordo com a 8 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.201, Página 256, de 9 

20.03.2013, no site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os 10 

representantes legais do Consórcio Público, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço 11 

declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às oito horas e trinta 12 

minutos em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi 13 

aberta às nove horas em segunda convocação, depois de verificada a presença dos 14 

consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Moacir 15 

Polidoro, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de Ascurra. Sob 16 

a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt – 17 

Diretora Administrativa da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda 18 

com a presença do senhor Hartwig Persuhn, Vice-Presidente da AGIR e Prefeito do município 19 

de Doutor Pedrinho; senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, Prefeito do município de 20 

Timbó e Presidente da AMMVI; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do município de 21 

Indaial; senhor Nicanor Morro, Prefeito do município de Apiúna; senhor Osnir Floriani, 22 

Prefeito em exercício de Benedito Novo; senhor Matias Kohler, Prefeito do município de 23 

Guabiruba; e senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do município de Rodeio, além de outras 24 

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

da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem 26 

do Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Novos Procedimentos Administrativos; 3 – 27 

Prestação de Contas 2012; 4 – Revisão Geral Anual dos Servidores para 2013; 5 – Aprovação do 28 

Ingresso do Município de Brusque na AGIR; 6 – Eleição do Comitê de Regulação; 7 – 29 

Apresentação do Projeto Final de Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções; e 8 – 30 

Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Moacir Polidoro agradeceu a presença de 31 

todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, para fazer parte 32 

da mesa e auxiliá-lo na condução dos trabalhos. Em ato seguinte, referente ao item um da 33 

pauta, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para 34 

apreciação dos consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos 35 

trabalhos, para proporcionar ciência aos presentes, o senhor Heinrich Luiz Pasold foi 36 

convidado pelo senhor Moacir Polidoro a realizar a leitura e as respectivas explicações sobre 37 

os novos procedimentos administrativos abertos pela AGIR no ano de dois mil e treze (item 38 

dois da pauta), num total de 07 (sete) novos procedimentos, quais sejam os Procedimentos 39 

Administrativos de números 001/2013, 002/2013, 003/2013, 004/2013, 005/2013, 006/2013 e 40 

007/2013, explanando sobre suas informações, tais como: autor, partes envolvidas e objeto. 41 

Tratando-se sobre o item 03 (três), Prestação de Contas 2012, o senhor Moacir Polidoro 42 

informa que todos os presentes receberam uma cópia da prestação de contas completa 43 

assinada pela senhora Valdete K. Marques – Contadora da AMMVI, solicitando a senhora 44 

Vanessa Fernanda Schmitt que realizasse as devidas explicações pormenorizadas, assim esta 45 

ressaltou as receitas de 2012 que totalizaram R$ 446.058,42 (quatrocentos e quarenta e seis 46 

mil, cinquenta e oito reais, quarenta e dois centavos), as Despesas no montante de R$ 47 
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346.967,25 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais, vinte e cinco 48 

centavos), resultando em um superávit de R$ 99.091,17 (noventa e nove mil, noventa e um 49 

reais, dezessete centavos). Após o esclarecimento de dúvidas levantadas pelos presentes 50 

acerca da referida prestação de contas, a mesma é colocada para aprovação dos consorciados, 51 

sendo aceita por unanimidade. Dando continuidade à pauta, no que refere-se à revisão geral 52 

anual dos servidores da AGIR para 2013, o senhor Moacir Polidoro passa a palavra ao senhor 53 

Heinrich Luiz Pasold, que explica que o índice utilizado e previsto no Estatuto Social é o 54 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o qual considerada a data base de 55 

março/2012 até fevereiro/2013 evidenciado pelo percentual de 6,77% (seis vírgula setenta e 56 

sete por cento). Diante do exposto a revisão geral considerando o índice apresentado é 57 

colocado em votação, sendo aprovado por todos os consorciados presentes. Como próximo 58 

item, o senhor Moacir Polidoro informa a necessidade de aprovarem o ingresso do município 59 

de Brusque na AGIR, atendendo ao disposto no Artigo 1º § 7º do Estatuto Social da AGIR. 60 

Acerca do tema em apreço o senhor Heinrich Luiz Pasold comenta sobre a participação da 61 

AGR em reunião com os vereadores do município de Brusque para aprovação do projeto de 62 

lei sobre o consorciamento, bem como posterior participação em audiência pública para 63 

esclarecimentos da atuação da AGIR. Colocado em votação, fica por unanimidade o 64 

município de Brusque autorizado a ingressar na AGIR. Ato seguinte, passou-se aos trâmites 65 

da eleição da Suplência do Comitê de Regulação – Representando os Usuários, conforme 66 

indicações recebidas pelo Edital de Convocação nº 001/2013, as quais foram: senhor José 67 

Carlos Spengler – Engenheiro Químico, representando o Conselho Municipal de Saneamento 68 

de Gaspar; senhor Heverson Thrun – Engenheiro Florestal, representando o Conselho 69 

Municipal de Saneamento de Benedito Novo; senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira – 70 

Bacharel em Direito, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Blumenau; e o 71 

senhor Geraldo Máximo de Oliveira – Bacharel em Direito, representando o SENAI de 72 

Blumenau. Para eleição, cada um dos representantes recebeu uma cédula de votação com 73 

todos os indicados citados (a qual é parte integrante desta ata) para que procedessem a sua 74 

escolha por três nomes, em razão de serem três as vagas em aberto para a suplência. Assim, 75 

após a apuração dos votos, restam eleitos por unanimidade o senhor José Carlos Spengler – 76 

Engenheiro Químico, representando o Conselho Municipal de Saneamento de Gaspar; senhor 77 

Heverson Thrun – Engenheiro Florestal, representando o Conselho Municipal de Saneamento 78 

de Benedito Novo; e a senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira – Bacharel em Direito, 79 

representando o Conselho Municipal de Saneamento de Blumenau. Passando ao item 07 (sete) 80 

da pauta, qual seja a apresentação do Projeto Final de Alteração do Estatuto Social e do 81 

Protocolo de Intenções, o senhor Heinrich Luiz Pasold realiza a explicação dos pontos a 82 

serem alterados, informando suas justificativas e objetivos, bem como relatando que todo o 83 

Projeto ora apresentando foi revisado com a Comissão Especial nomeada através da 84 

Resolução nº 007/2013. Após o levantamento de dúvidas e sua devida explicação por parte do 85 

senhor Heinrich Luiz Pasold, resta aprovado pelos consorciados presentes o Projeto Final de 86 

Alteração do Estatuto Social e do Protocolo de Intenções, o qual será enviando a todos os 87 

municípios para encaminhamento às respectivas Câmaras de Vereadores para aprovação. 88 

Como último item da ordem do dia, em assuntos gerais, é apresentada a senhora Diandra 89 

Mendes Medeiros – Bacharel em Secretariado Executivo Bilíngue, contratada como Ouvidora 90 

da AGIR. Igualmente, o senhor Heinrich Luiz Pasold informa que iremos participar de 91 

Reunião Extraordinária na Câmara de Vereadores em Blumenau no dia vinte e sete de março 92 

de dois mil e treze, às quinze horas, para apresentação da AGIR e resposta a alguns 93 

questionamentos referentes à concessão de esgotamento sanitário no município de Blumenau. 94 
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No seguimento, o senhor Moacir Polidoro abre espaço aos consorciados presentes para 95 

possíveis contribuições e manifestações. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Moacir 96 

Polidoro agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, 97 

determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata 98 

que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.  99 
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___________________________________ 103 

MOACIR POLIDORO 104 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 105 

Prefeito do Município de Ascurra 106 
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___________________________________ 109 

VANESSA FERNANDA SCHMITT 110 

Diretora Administrativa da AGIR 111 


