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Aos três dias do mês de maio de dois mil e onze, de acordo com a convocação publicada no 

Diário Oficial dos Municípios, edição n.º724, página 137, de 25.04.2011, no site da AMMVI 

e no mural da AGIR, este em 18 de abril de 2011, em sua sede, às catorze horas e trinta 

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

aberta em segunda convocação depois de constada a presença dos consorciados em número 

legal, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta cidade de 

Blumenau, Estado de Santa Catarina sob a presidência do senhor doutor Sérgio Almir dos 

Santos, prefeito do município de Indaial, que com a concordância de todos nomeou o Senhor 

Heinrich Luiz Pasold para secretariar os trabalhos. A assembleia contou ainda com a presença 

do senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, prefeito de Timbó e vice presidente da AGIR, 

senhor Hartwig Persuhn, prefeito de Doutor Pedrinho e tesoureiro da AGIR, senhor Carlos 

Alberto Pegoretti, prefeito do município de Rodeio, senhor Moacir Polidoro, prefeito do 

município de Ascurra, senhor Zenor Francisco Sgrott, prefeito do município de Botuverá, que 

reassumiu o cargo e o senhor João Paulo K. Kleinubing, prefeito do município de Blumenau, 

além de várias outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e 

arquivada. Os trabalhos da assembléia geral ordinária da AGIR foram iniciados após a 

verificação de número legal de consorciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – 

Leitura e aprovação da ata anterior.  2 – Aprovação dos nomes indicados para a composição 

do Comitê de Regulação; 3 - Ratificação da Resolução nº 10/2011 que trata do reajuste dos 

valores do contrato existente entre o município de Blumenau/SAMAE e a concessionária Foz 

de Blumenau; 4 – Apresentação do Código de Ética da AGIR; 5 – Assuntos Gerais. Iniciados 

os trabalhos o senhor Presidente agradeceu a presença de todos. Ato seguinte foi determinado 

ao secretário que fosse efetuada a leitura do edital de convocação e solicitou fossem relatadas 

as principais correspondências expedidas e recebidas e ficou destacado o seguinte: Convite da 

ARIS para a assembléia do dia 29.04.2011, na cidade de São Jose (SC) e convite da AMAVI, 
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Rio do Sul para que a AGIR fosse fazer uma apresentação, uma vez que os municípios do alto 

vale têm interesse de aderir ao nosso consórcio. Que nesta reunião se fará presente o Senhor 

José Rafael Correa e a bióloga Fabiane de Carvalho Rosa, tudo nos termos do convênio 

firmado entre a AMMVI e a AGIR. Dentre as várias correspondências enviadas via e-mail, o 

ofício 001/11 foi encaminhado para a CIASC no sentido de solicitar o Registro do Domínio 

merece ser apontado para registro. Apresentada a ata da assembleia anterior em não havendo 

observação e ou alterações, foi a mesma foi aprovada por unanimidade de votos. Iniciados os 

debates sobre o segundo item da pauta, ou seja, a aprovação dos nomes indicados para a 

composição do Comitê de Regulação; O secretário “ad hoc” informou que junto com o 

material entregue acha-se uma relação dos nomes e passou a apresentá-los. A AGIR 

apresentou os nomes dos senhores Anísio Fantini, engenheiro civil, Célio Francisco Simão, 

economista, Maria de Fátima Martins, advogada e pedagoga e Valdete Korc, contabilista. Por 

parte dos usuários restaram apresentados os nomes de Julio Roussenq Neto, biólogo e 

professor (Indaial), Heverson Thurn, engenheiro florestal (Benedito Novo), Sandro Lourival 

Cardoso, Engenheiro florestal, (Pomerode), Sheila Mafra Ghoddsi, Bióloga e professora 

(Blumenau), Karine Erzinger Ávila de Assis, Arquiteta e urbanista e o senhor Ricardo 

Hübner, consultor ambiental e professor (Gaspar). Já os prestadores de serviços indicaram a 

senhora Vanessa Fernanda Schmitt, servidora publica (SAMAE-GASPAR), senhor Jonas 

Luiz de Lima (SESAN-CASAN – INDAIAL), senhor Gustavo Dunchat Zettermann, 

engenheiro civil (SAMAE-TIMBÓ), senhora Cintia Hinsching, servidora pública, pela 

Prefeitura de Guabiruba e Douglas Frankenberger, engenheiro florestal, pela Prefeitura de 

Rodeio. O Presidente solicitou que fosse observado que na relação entregue onde consta – 

Ascurra – ver nome – na verdade refere-se ao nome de Douglas Frankenberger, do município 

de Rodeio. Foi esclarecido aos presentes que esta nominata pode ainda sofrer acréscimos de 

outros nomes, uma vez que em razão da alteração do estatuto outros requisitos passaram a ser 

observados quanto à indicação. Foi informado ainda que em razão da alteração do estatuto, o 

novo texto deverá ser remetido para todos os consorciados para que estas sejam 

encaminhadas para a Câmara de Vereadores para votação. Encerrados os esclarecimentos os 

nomes foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida foi esclarecido 

aos presentes que tão logo outros nomes sejam apresentados, ante a nova convocação, serão 

apresentados, os mesmos serão votados pela Assembléia para integrar o Comitê de 

Regulação. Ficou acertado quem em havendo prazo legal esta votação se dará na próxima 
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assembleia, sendo que os três mais votados para cada setor serão os titulares e os demais 

como suplentes, tudo de acordo com o previsto no Estatuto. Sob terceiro item, - Ratificação 

da Resolução nº 10/2011 que trata do reajuste dos valores do contrato existente entre o 

município de Blumenau/SAMAE e a concessionária Foz de Blumenau. Foi esclarecido que o 

Presidente já havia baixada a resolução n.° 010/2011, de 31.03.2011 e que está seria colocada 

em votação nesta assembléia para a sua ratificação. O ato foi publicado no Diário Oficial dos 

Municípios, de 15 de abril de 2011, edição n.º 729, p. 73 e no quadro de editais junto à 

recepção. Também foi publicado no Jornal de Santa Catarina, p. 20, da edição n.º 12.196, de 

20 de abril de 2011 o Comunicado 02/2011 que trata do mesmo assunto, para conhecimento 

geral. O reajuste concedido foi de 8,04%, resultado do IPCA acumulado de dezembro de 

2009 até o mês de fevereiro de 2011. A empresa estava solicitando um percentual maior, que 

não foi acatado e, portanto ratificado o percentual acima, nos termos das cláusulas contratuais 

firmadas. Passando ao 4º item da pauta - Apresentação do Código de Ética da AGIR – o 

secretário designado apresentou um exemplar do código de ética que será revisado e 

organizado para ser após ser disponibilizados aos interessados. Foi também informado que o 

texto já fora aprovado em assembléia passada, não sendo necessária qualquer outra medida. 

Em assuntos gerais o secretário informou que a assessoria de comunicação da AMMVI trouxe 

ao conhecimento da AGIR de que no dia 27 de abril do corrente ano foi convocada uma 

Audiência Pública para tratar sobre os serviços públicos de saneamento básico (Jornal de 

Santa Catarina, edição 12201, p. 3, de 26/04/2011). O advogado da AMMVI, Dr. Heinrich 

Luiz Pasold, em face de outros serviços naquele local, no dia se fez presente para ouvir o que 

ali seria discutido. Ressalte-se que em nenhum momento a AGIR foi convidada, notificada, e 

ou convocada pela Câmara de Vereadores. Sequer informalmente. Foi constatado que a 

audiência não abordou o assunto geral (saneamento básico), mas somente focou os debates 

em torno da má prestação de serviços da empresa Foz de Blumenau que está executando as 

obras de saneamento (esgoto sanitário). Diante dos fatos, a Assembleia Geral deliberou que 

será encaminhada, com urgência, correspondência ao Presidente da Câmara de Vereadores 

que remetesse cópia de toda documentação ali recebida para que aas providências legais 

fossem tomadas. Da mesma forma foi determinado que fosse expedida correspondência para 

a Foz de Blumenau para que venha se manifestar sobre o assunto inclusive apresentado os 

relatórios dos trabalhos em andamento e os já realizados, com todos os detalhamentos 

técnicos. Ambos as recomendações foram aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo 
3

Rua Alberto Stein, n.º 466, CEP 89036-200, Bairro Velha, Blumenau, Santa Catarina.
 



AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR
________________________________________________________________
para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os 

trabalhos desta assembleia geral extraordinária e de

 

terminou que eu ________________, secretário “ad hoc” lavrasse a presente ata que, após 

aprovada pelo presidente será assinada e publicada nos termos estatutários.

 
 

________________________________________
Sérgio Almir dos Santos

Presidente da Diretoria Executiva
(original assinada)
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