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Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dez, às catorze horas e quarenta e cinco 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, como consta da lista de presença devidamente arquivada reuniram-

se em número legal os consorciados da AGIR para realização da terceira assembleia geral 

ordinária. A Assembléia convocada para as catorze horas e quinze minutos por falta de 

quórum em primeira chamada, teve seu início em segunda convocação às catorze horas e 

quarenta e cinco minutos para deliberar sobre a ordem do dia cuja convocação se deu através 

de edital assinado no dia 15 de julho do corrente ano, publicado na página eletrônica da 

AMMMVI, no quadro de editais e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina do dia 

dezenove de julho, página 142, edição n.º533. Cópia do mesmo edital foi encaminhada on 

line para todos os prefeitos. A reunião foi iniciada sob a presidência tendo do Sr. João Paulo 

Karam Kleinubing, Prefeito Municipal de Blumenau, para deliberação da seguinte ordem do 

dia: 1 – Leitura, discussão e votação da Ata anterior; 2 – Apresentação/Indicação do diretor 

geral (art. 20, VIII, XIV, XV, § 3.º, 21, 29, I, 47, 49, § 3.º {temporário} c/c art. 50 e 139 do 

Estatuto). 3 - Apresentação/Indicação de contratação temporária de diretor técnico. (art. 83 c/

c 137 do Estatuto c/c art. 37, IX da C.F.). 4 – Apresentação da proposta orçamentária e rateio 

para ano de 2010; 5 – Apresentação e aprovação do contrato de rateio. 6 – Assuntos Gerais. A 

pedido do Presidente foi solicitada a inclusão, como primeiro assunto, a deliberação do 

ingresso dos Municípios de Rodeio e de Timbó, que ratificaram o protocolo e apresentaram a 

legislação de ingresso de adesão. A proposta de inclusão do assunto foi aprovada e a 
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assembleia deliberou pelo ingresso dos dois municípios no consórcio, declarando-os aptos 

para todos os atos e o

 

brigações daí decorrentes. Retomados os trabalhos da convocação foi apresentada a ata da 

assembleia anterior que por todos foi lida e aprovada. O Senhor Presidente fez uma 

observação sobre a ata do dia trinta de março de 2010, onde por equívoco foi anotada da data 

de 23 de março quando deveria constar a data de 29 de abril de 2009, quando foi realizada a 

segunda assembleia geral. Feita a observação a mesma foi registrada. Na seqüência dos 

trabalhos o Presidente passou a comentar a necessidade da indicação de pessoas para 

provisoriamente ocuparem os cargos de diretor geral e diretor técnico e apresentou os nomes 

de Heinrich Luiz Pasold e Fabiana de Carvalho Rosa, ambos empregados da AMMVI e que, 

de acordo com o Estatuto de ambas as entidades, poderão desempenhar estes cargos, sem 

onerar excessivamente os custos da AGIR. Após apresentados os nomes, estes, na forma 

estatutária foram eleitos e aprovados, na ocupação temporária. Foi então determinado que 

estas pessoas fossem comunicadas e que todas as providências legais fossem adotadas, 

inclusive com a assinatura de convênios, resoluções e demais atos indispensáveis. Em seguida 

foi apresentada a proposta orçamentária e o rateio para o ano de 2010 que após as explicações 

foi aprovada pelos presentes, devendo a mesma ser publicada na forma da lei. Dando 

continuidade aos trabalhos foi apresentado o texto do contrato de rateio para o ano de 2010, 

que foi aprovado, concluindo-se que os valores deverão ser pagos em quatro parcelas mensais 

e sucessivas. Ficou ainda decidido que em caso de novas adesões, os valores mensais destes 

serão devidos nas mesmas proporções do rateio. Os consorciados serão informados de como 

deverão proceder na parte orçamentária e contábil de seus municípios e que deverão prever 

em seus orçamentos os valores para o ano de 2011. Em assuntos gerais o Senhor Heinrich 

Luiz Pasold, a pedido do Presidente fez um breve relato sobre o andamento das adesões dos 

três municípios que ainda não dispõe da legislação. Destacou que esteve no município de 

Brusque, a convite de uma comissão da OAB local para debater o assunto, de forma técnica e 

que os resultados foram positivos. No município de Pomerode está sendo agendada uma 

audiência pública, para qual a AGIR já está convocada para debater o tema e o município de 

Gaspar comunicou que o texto legal seria enviado ao legislativo no início deste segundo 

período legislativo.  Informou ainda que com a adesão dos municípios de Rodeio e Timbó, 
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agora são onze os consorciados. Nada . Nada mais havendo para ser tratado a assembleia foi 

encerrada pelo Presidente, que agradeceu uma vez mais a presença de todos e o interesse 

demonstrado por todos, inclusive agradecendo a presença de vários servidores municipais que 

atuam diretamente na área do saneamento. 

 

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.

 

 

________________________________________
João Paulo Karam Kleinubing 

Presidente da Diretoria Executiva
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