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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e onze, de acordo com a convocação 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição n.º 658, página 157 e no mural da AGIR, 

em sua sede, às quinze horas e trinta minutos, em segunda convocação, na Rua Rodeio, n.º 

470, na cidade de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, tudo de acordo com o edital 

publicado em 18.01.2011 no mural e também no Diário Oficial dos Municípios sob a 

presidência do Senhor Laurino Dalke, vice-presidente da AGIR e prefeito do município de 

Benedito Novo, diante da comunicação do Senhor Presidente e contando com a presença dos 

consorciados senhores Jamir Marcelo Schmidt, prefeito de Apiuna, Moacir Polidoro, prefeito 

de Ascurra, Hartwig Persuhn, prefeito de Doutor Pedrinho, Sergio Almir dos Santos, prefeito 

de Indaial, Orides Kormann, prefeito de Guabiruba, Pedro Paulo Costa, prefeito em exercício 

de Botuverá, Carlos Alberto Pegoretti, prefeito do município de Rodeio e o Senhor Paulo 

Maurício Pizzolatti, prefeito de Pomerode, Fernando Tomaselli, prefeito de Rio dos Cedros, 

Laércio Schuster Junior, prefeito de Timbó, além de várias outras presenças como consta da 

lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da sexta assembleia geral 

ordinária da AGIR foram iniciados após a verificação de número legal de consorciados para a 

apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura, discussão e deliberação da ata da AGO 

anterior. 2 – Aprovação (ad referendum) do regulamento e edital de convocação dos membros 

do Comitê de Regulação. (Art.35 c/c art. 37 e seguintes do Estatuto); 3 – Eleição e posse da Diretoria 

(Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro) da AGIR para ano de 2011. (Art. 16 c/c art. 17, 20, I, 

art. 26 e seguintes do Estatuto); 4 – Eleição e posse do Conselho Fiscal (03 titulares e 03 suplentes) 

da AGIR para o ano de 2011. (Art. 33 do Estatuto); 5 – Eleição e posse do Presidente do 

Conselho Fiscal (art. 34, IV, do Estatuto); 6 - Análise, discussão e deliberação do pedido de 

reajuste da tarifa dos preços da Foz do Brasil, de Blumenau. 7 – Assuntos Gerais.  O Senhor 

Vice-Presidente, na direção dos trabalhos designou a mim, Heinrich Luiz Pasold, para 

secretariar os trabalhos, que foi aceito. Na sequência dos trabalhos da Ordem do Dia foi 
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apresentada a ata da assembleia anterior que por todos foi lida e colocada em votação e 

aprovada sem qualquer ementa ou modificação. O segundo item da pauta foi apreciado pelos 

presentes sendo ratificado o regulamento e o edital de convocação dos membros para a 

composição do Comitê de Regulação. O Dr. Heinrich Luiz Pasold comunicou aos presentes 

que duas reuniões de trabalho já foram realizadas com servidores e técnicos dos associados 

quando este assunto foi debatido, ou seja, a indicação dos membros do referido comitê.  No 

terceiro item da Ordem do Dia a palavra foi concedida a palavra ao Dr. Heinrich Luiz Pasold 

que fez um breve relato sobre a eleição da Diretoria, informando que todos os consorciados 

podem ser eleitos para os cargos. Após a apresentação de nomes, por unanimidade dos 

presentes foram eleitos os senhores Sergio Almir dos Santos, prefeito de Indaial para o cargo 

de Presidente, o senhor Laércio Schuster Demerval Junior, prefeito de Timbó para o cargo de 

vice-presidente e o senhor Hartwig Persuhn, prefeito de Doutor Pedrinho para o cargo de 

tesoureiro. Como quarto assunto da ordem do dia foi eleito, também por unanimidade o 

Conselho Fiscal que ficou como membros efetivos os senhores Orides Kormann, prefeito de 

Guabiruba, Pedro Paulo Costa, prefeito de Botuverá e Fernando Tomaselli, prefeito de Rio 

dos Cedros. No quinto item da pauta foi eleito para presidente do conselho fiscal o senhor 

Fernando Tomaselli, prefeito de Rio dos Cedros.  Para a suplência do Conselho foram eleitos 

os senhores Moacir Polidoro, prefeito de Ascurra, Jamir Marcelo Schmidt, prefeito de Apiuna 

e Paulo Maurício Pizzolatti, prefeito de Pomerode. O senhor vice-presidente dando 

prosseguimento aos trabalhos, em primeiro lugar agradeceu ao prefeito de Blumenau, senhor 

João Paulo pela condução dos trabalhos frente a AGIR no decorrer de seu mandado e ato 

seguinte deu posse aos diretores eleitos e aos membros e presidente do conselho fiscal. O 

prefeito de Indaial, Sergio Almir dos Santos agradeceu a confiança dos demais e frisou que a 

efetiva consolidação e a sua atuação serão o destaque dos trabalhos deste ano. Concluídos os 

trabalhos eleitorais, o secretário “ad hoc” informou que duas correspondências foram 

recebidas pela agência, uma do SAMAE de Blumenau informando da necessidade da análise 

do reajuste da tarifa previsto em contrato com a empresa Foz do Brasil e a outra um ofício da 

referida prestadora de serviços, reiterando esta análise. Foi deliberado que tão logo o Comitê 

de Regulação esteja composto este será o serviço prioritário. Em assuntos gerais novamente 

foi reiterado aos presentes a necessidade de que cada consorciado defina com urgência qual o 

servidor que deverá ser o contato direto para com a agência para maior fluidez entre as 

comunicações e tomadas de ação. Nada mais havendo para tratar, a assembleia geral ordinária 
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foi encerrada pelo Senhor Presidente, que agradeceu a presença de todos os 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, publicada no sitio da AMMVI onde se encontram as publicações e atos 

da AGIR.

 

________________________________________
Sérgio Almir dos Santos

Presidente da Diretoria Executiva
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