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ATA Nº. 015/2011, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AGÊNCIA 
INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR.

 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, de acordo com a convocação 
publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº. 877, Página 168, de 31.11.2011, no 
site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os representantes legais 
do Consórcio, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às oito horas e quarenta e cinco minutos em primeira 
convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às nove horas 
e quinze minutos em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados 
em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Zenor Francisco 
Sgrott, Prefeito do Município de Botuverá, por ser o membro com maior idade presente, em 
razão da ausência justificada do senhor Sérgio Almir dos Santos, Presidente da AGIR e 
Prefeito do Município de Indaial e do senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, Vice-
Presidente da AGIR e Prefeito do Município de Timbó. Sob a concordância de todos os 
presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa/Geral 
Interina da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença 
do senhor Carlos Alberto Pegoretti, Prefeito do Município de Rodeio, senhor Harry 
Dallabrida, Vice-Prefeito do Município de Benedito Novo, senhor Fernando Tomaselli, 
Prefeito do Município de Rio dos Cedros, senhor Orides Kormann, Prefeito do Município de 
Guabiruba, senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho, senhor Mário 
Withoeft, Vice-Prefeito do Município de Indaial, senhor Jamir Marcelo Schmidt, Prefeito do 
Município de Apiúna e senhor Moacir Polidoro, Prefeito do Município de Ascurra, 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 para a apreciação da 
seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior, 2 – Correspondências, 3 – 
Processos administrativos, 4 – Suplência do Comitê de Regulação, 5 – Aprovação do Plano 
de Trabalho para 2012, 6 – Eleição Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para 2012, 7 – 
Assuntos Administrativos e 8 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Zenor 
Francisco Sgrott agradeceu a presença de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold – 
Advogado da AMMVI, para fazer parte da mesa, passando a condução dos trabalhos da 
Assembleia ao mesmo. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi dispensada a 
leitura da ata da reunião anterior em razão de envio antecipado para apreciação dos 
consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para 
proporcionar ciência aos presentes, o senhor Heinrich Luiz Pasold solicitou à senhora 
Vanessa Fernanda Schmitt que fizesse a leitura e as respectivas explicações sobre as 
correspondências recebidas e enviadas pela AGIR de 13.10.11 até 14.12.2011. Prosseguindo, 
o senhor Heinrich Luiz Pasold informou a todos sobre os processos administrativos em 
trâmite na AGIR, solicitando novamente à senhora Vanessa Fernanda Schmitt que explanasse 
sobre suas informações, tais como: número, autor, partes envolvidas, objeto, ações realizadas 
de 13.10.11 até 14.12.11 e próximas ações. Dando continuidade à pauta, o senhor Heinrich 
Luiz Pasold apresentou os indicados à suplência do Comitê de Regulação representando a 
AGIR, quais foram: senhor Carlos César da Silva – Administrador, indicado pelo Consórcio 
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Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI e senhor Ayrton Adão Schmitt 
Júnior – Biólogo, indicado pela AGIR. As indicações foram referendadas por unanimidade 
pela Assembleia e, igualmente foi determinada abertura de novo edital para suplência do 
Comitê de Regulação, pois ainda existe uma vaga representando os usuários, ficando à 
senhora Vanessa Fernanda Schmitt responsável pelo referido edital e pela formação completa 
do Comitê de Regulação. Quanto ao item cinco, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt realizou 
uma explanação apresentando o Plano de Trabalho para 2012, mesmo o referido Plano tendo 
sido enviado por e-mail para apreciação e contribuição de todos os consorciados, restando o 
mesmo aprovado por unanimidade. Adiante, o senhor Heinrich Luiz Pasold informou sobre os 
cargos a serem eleitos para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para 2012, enfatizando 
ainda que, mesmo o senhor João Paulo Karam Kleinübing não estando presente, este 
manifestou sua intenção em assumir a presidência da AGIR no próximo ano. Assim, após 
indicações e discussões acerca dos nomes, ficaram eleitos para o exercício 2012 os seguintes 
prefeitos/consorciados: Diretoria Executiva – Presidente: senhor João Paulo Karam 
Kleinübing, Prefeito do Município de Blumenau, Vice-Presidente: senhor Jamir Marcelo 
Schmidt, Prefeito do Município de Apiúna e Tesoureiro: senhor Zenor Francisco Sgrott, 
Prefeito do Município de Botuverá; e Conselho Fiscal – Presidente: senhor Orides Kormann, 
Prefeito do Município de Guabiruba, Titulares: senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do 
Município de Indaial e senhor Fernando Tomaselli, Prefeito do Município de Rio dos Cedros, 
e Suplentes: senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do Município de Gaspar, senhor Paulo 
Maurício Pizzolatti, Prefeito do Município de Pomerode e senhor Moacir Polidoro, Prefeito 
do Município de Ascurra. Dentro dos assuntos administrativos, o senhor Heinrich Luiz Pasold 
informa que os municípios de Blumenau e Rio dos Cedros foram notificados por ainda 
apresentar saldos devedores, bem como aproveitou a oportunidade para agradecer aos demais 
municípios que colocaram e aos que estão colocando em dia seus repasses financeiros à 
AGIR. Neste instante a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, apresenta aos presentes o folder 
institucional da AGIR, informando que cada consorciado receberá exemplares para 
distribuição em seu Município, bem como lembra que serão realizadas visitas em todos os 
consorciados a partir de janeiro/2012 para apresentação da AGIR e conhecimento dos 
prestadores. Ainda, informa que o recesso/férias da AGIR coincidirá com as férias da 
AMMVI, qual seja, de 26.12.2011 à 08.01.2012, totalizando treze dias, com o dia 23.12.2011 
sendo decretado ponto facultativo. Nesse contexto, senhor Heinrich Luiz Pasold ressalta que a 
senhora Vanessa Fernanda Schmitt estará de plantão por todo este período, estando à 
disposição para toda e qualquer situação ou problema que vier a ocorrer, tendo seus telefones 
para contato divulgados a todos os consorciados e no site da AGIR. Como último assunto 
administrativo, o qual seria a indicação para os cargos internos de Diretor Geral, Diretor 
Técnico, Assessor Jurídico e Ouvidor, fica designado pelos presentes que será tratado com a 
próxima Diretoria Executiva eleita para o exercício 2012. Como último item da ordem do dia, 
em assuntos gerais, o senhor Heinrich Luiz Pasold solicita a senhora Vanessa Fernanda 
Schmitt que apresente aos consorciados o site da AGIR, lançado através do endereço 
www.agir.sc.gov.br. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Heinrich Luiz Pasold 
agradeceu a presença de todos, devolvendo os trabalhos ao senhor Zenor Francisco Sgrott, 
que presidiu os trabalhos, o qual encerrou esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que 
eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata que, depois de 
aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários. 
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_______________________
Zenor Francisco Sgrott

Prefeito do Município de Botuverá
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