AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR

ATA Nº 005/2010, DE 08 DE OUTUBRO
DE
2010
DA
4.ª
ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO,
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO
MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dez, às quinze horas e trinta minutos, em
segunda convocação, no endereço da sede da Agência, na Rua Alberto Stein, 466 - Bairro
Velha, CEP 89036-200, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, sob a presidência do Senhor
João Paulo Karam Kleinubing, Prefeito Municipal de Blumenau, além da presença de outros
representantes municipais, Senhor Harry Dallabrida, prefeito em exercício de Benedito Novo,
Senhor Moacir Polidoro, prefeito de Ascurra, Senhor Carlos A. Pegoretti, prefeito de Rodeio,
Senhor Orides Kormann, prefeito de Guabiruba, Senhor Jamir Marcelo Schmidt, prefeito de
Apiúna, Senhor Sergio Almir dos Santos, prefeito de Indaial e ainda a presença da Professora
Bióloga Fabiana da C. Rosa, assessora de saneamento da AMMVI e o Dr. Walter C. de
Araújo, secretário executivo da CIMVI, como consta da lista de presença devidamente
assinada e arquivada, reuniram-se em número legal os consorciados da AGIR para realização
da quarta assembleia geral ordinária. A Assembléia convocada para as quinze horas por falta
de quórum em primeira chamada teve seu início em segunda convocação às quinze e trinta
horas para deliberar sobre a ordem do dia cuja convocação se deu através de edital assinado
no dia 22 de setembro do corrente ano, publicado na página eletrônica da AMMVI, no quadro
de editais e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina dentro do prazo mínimo legal
sendo que cópia do mesmo edital de convocação foi encaminhada on line para todos os
prefeitos associados. A reunião foi iniciada sob a presidência do Sr. João Paulo Karam
Kleinubing, Prefeito Municipal de Blumenau para deliberação da seguinte ordem do dia: 1 –
Leitura, discussão e votação da ata da AGO anterior; 2 – Cronograma de trabalhos de 2010 e
atuação da AGIR; 3 – Apresentação da Proposta Orçamentária para o ano de 2011; 4 –
Assuntos Gerais. Na sequência dos trabalhos da Ordem do Dia foi apresentada a ata da
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assembleia anterior que por todos foi lida, colocada em votação e aprovada sem qualquer
ementa ou modificação. O Senhor Presidente designou a mim, Heinrich Luiz Pasold para
secretariar os trabalhos, que foi aceito. No segundo item da Ordem do Dia a palavra foi aberta
ao advogado Heinrich Luiz Pasold que fez um breve relato sobre os trabalhos a serem
desenvolvidos ainda no decorrer deste, destacando o seguinte: a) Que seriam efetuados
contatos com os associados para ver da possibilidade de haver a cessão de servidores para
esta primeira fase de trabalhos da AGIR; b) Que devem ser solicitados todos os contratos dos
associados para que se tenha uma realidade mais acurada das necessidades e serviços que
devem ser eleitos como prioritários; c) Formalização de convênios com os municípios e
órgãos sob a responsabilidade direta da AGIR; d) Dar início, após a verificação dos contratos,
dos trabalhos de fiscalização onde estes já se fizerem necessárias; e) Definição das
metodologias de trabalho efetivo da AGIR (serviços próprios, contração e ou
credenciamento); f) Convocação dos Membros para a composição do Comitê de Regulação.
Abertos os debates foi acertado que seriam feitas pesquisas para tentar trazer técnicos dos
associados, nesta primeira fase, para implantação dos serviços, com ônus mínimo para a
AGIR e que a convocação do Comitê de Regulação iria ocorrer após o transcurso do período
eleitoral. Os demais itens devem ser implementados a medida do surgimento das
necessidades. D prosseguimento a assembleia, o Senhor Presidente fez a entrega da proposta
orçamentária para o ano de 2011 e ficou deliberado que esta seria apreciada na próxima
reunião. Em assuntos gerais o Senhor Heinrich Luiz Pasold apresentou aos presentes cópia da
proposta do Código de Ética da Agir e ficou também deliberado que este documento seria
colocado em apreciação na próxima assembleia. Em assuntos gerais o senhor Presidente
informou que a agência irá formalizar com a AMMVI, termo de convênio objetivando a
cooperação técnica entre aas partes, além da cessão, sem ônus de locais, equipamentos e
pessoal, sem ônus, para que a AGIR possa efetivamente cumprir com os seus objetivos
estatutários. Nada mais havendo para tratar, a assembleia geral ordinária foi encerrada pelo
Senhor Presidente, que agradeceu a presença de todos os presentes e a seriedade com quem
todos vêm tratando os assuntos da agência. Nada mais, eu, Heinrich Luiz Pasold, secretário
ad hoc, lavrei a presente ata que será devidamente assinada pelo Presidente e que será, após
aprovada, assinada e publicada no sitio da AMMVI onde se encontram as publicações e atos
da AGIR.
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________________________________________
João Paulo Karam Kleinubing
Presidente da Diretoria Executiva
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