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ATA Nº 011/2011, DE 07 DE JUNHO 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 sete dias do mês de junho de dois mil e onze, de acordo com a convocação 
publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição n.º 744, página 265, de 13.05.2011 
e na edição de 26.05.2011. página 159, no site da AMMVI e no mural da AGIR, este 
em 18 de abril de 2011, reuniu-se sua sede, no Auditório Lino Grützmacher, no 
endereço declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às 
catorze horas e quarenta e cinco 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, 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 Hartwig Persuhn, 
prefeito de Doutor Pedrinho e tesoureiro da AGIR, senhor João Paulo K. Kleinubing, 
prefeito do município de Blumenau, senhor Fernando Tomaselli, presidente do 
Conselho Fiscal e prefeito do município de Rio dos Cedros, senhor Jamir Marcelo 
Schmidt, prefeito do município de Apiúna, senhor Orides Komann, prefeito do 
município de Guabiruba e ainda o senhor Laurino Dalke, prefeito do município de 
Benedito Novo, além de várias outras presenças como consta da lista de presença 
devidamente assinada e arquivada, dentre estes se fizeram presente vários dos indicados 
para a composição do Comitê de Regulação. 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 – 
Correspondências. (Resumo das recebidas e expedidas), 3 - Votação dos nomes 
indicados para a composição do Comitê de Regulação. 4 – Comunicação de abertura de 
Procedimento Administrativo. 5 – Convocação de Reunião para apresentação do 
Comitê de Regulação - Agir. 6 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos o senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos em especial aqueles que colocaram seus 
nomes para a futura composição do Comitê de Regulação. Ato seguinte foi determinado 
ao secretário que efetuasse a leitura do edital de convocação e que fossem relatadas as 
principais correspondências expedidas e recebidas sendo destacado o seguinte 
expediente: Relação dos expedidos - 1 - Of. 002 – 10.05.2011 -  Ao prefeito Pedro 
Celso Zuque, de Gaspar – Encaminhando cópia do contrato de rateio; 2 - Of.003 e 004 - 
16.05.2011 – Comunicando ao Samae Blumenau e Foz de Blumenau S.A.  a abertura e 
prazo para explicações do procedimento administrativo. 3 - Of.004 de 23.05.2011 – 
Comunicação ao Vereador Presidente Jovino Cardoso Neto sobre as providências da 
AGIR em relação aos documentos encaminhados para a AGIR; 4 - E-mail ao Vereador 
Presidente da Câmara de Blumenau solicitando mais documentos sobre os ofícios 447 e 
448, de 26.05.2011. Relação dos recebidos - 1 - Of.FB-GER 120/2011 , de 26.05.2011 –
Foz de Blumenau S.A. encaminhando o relatório anual. 2 - Of. 447/11 e of. 448– 
26.05.2011 – Vereador Presidente Jovino Cardoso Neto – Solicitando conserto da Rua 
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General Arthur Koehler e da Rua Coronel Federsen. O senhor Presidente fez alguns 
comentários sobre os ofícios recebidos por parte da presidência da câmara de 
vereadores de Blumenau, esclarecendo que não cabe a AGIR, como entidade 
reguladora, determinar ou interferir na execução direta de obras, declarando ainda que 
todos os municípios que irão implantar a sua rede de esgotos irão sofrer com as obras, 
principamente naquelas vias onde o calçamento já é muito antigo e que todos devem 
estar conscientes que a responsabilidade pelos trabalhos, bem ou mal executados são de 
responsabilidade do contratante e do executor. Apresentada a ata da assembleia anterior 
em não havendo observação e ou alterações, a mesma foi aprovada por unanimidade. 
Iniciados os debates sobre o terceiro item da pauta, ou seja, a votação dos nomes 
indicados para a composição do Comitê de Regulação foram recolhidas as cédulas de 
votação e o senhor presidente designou a bióloga Fabiana de Carvalho Rosa e o 
EngenheiroValter de Araújo para apuração dos votos. O senhor presidente entendeu por 
bem dar prosseguimento aos trabalhos, enquanto os designados faziam a contagem dos 
votos, trazendo ao conhecimento da assembléia a edição da Resolução n.º 021/2011, de 
16.05.2011 que determinou a abertura de Processo Administrativo para a apuração dos 
fatos denunciados pelo vereador presidente Jovino nos vários assuntos relacionados 
com as obras da Foz de Blumenau em razão da implantação da rede de saneamento 
sanitário de Blumenau. O secretário ad hoc, por determinação do senhor presidente 
informou quais os passos dados para o cumprimento desta resolução. Os presentes 
foram informados que o processo administrativo foi instaurado e que tanto o SAMAE 
como a Foz de Blumenau S.A. haviam sido regularmente notificados para a 
apresentação a defesa e dos documentos com as devidas explicações. Também foi 
comunicado que a empresa Foz de Blumenau S.A. já havia apresentado a sua defesa e 
um grande número de documentos e vários anexos. Foi determinado pelo presidente, 
que esgotados os prazos, a comissão assessorada pelos técnicos da AMMVI e de outros 
que julgarem necessários, expedisse o seu parecer. Após várias manifestações 
favoráveis, o assunto foi encerrado. Retomando os trabalhos de apuração, o resultado 
foi entregue ao senhor presidente que proclamou o resultado, restando o Comitê de 
Regulação assim composto: Titulares eleitos e indicados pela AGIR: 1 – Anísio Fantini; 
2 – Célio Francisco Simão e  3 - Valdete Korz. Como primeiro suplente a Sra. Maria de 
Fátima Martins e na segunda suplência o senhor Douglas Frankenberger. Como 
indicados pelos usuários foram eleitos como titulares os senhores: 1 – Julio Roussenq 
Neto; 2 – Herverson Thurn e 3 – Ricardo Hübner e como suplentes Sheila Mafra 
Ghoddsi e Karine Erzingeer Ávila de Assis, primeiro e segundo suplente 
respectivamente. Como indicados pelos prestadores de serviço foram eleitos Vanessa 
Fernanda Schmitt, Jonas Luis de Lima, Gustavo Dunchatt Zettermann e Sandro 
Lourival Cardoso, sendo que este último e a primeira da relação acabaram empatados. 
Ficou decido que a Diretoria irá decidir pelo desempate, uma vez que não existe um 
dispositivo estatutário para esta situação. Em seguida o Senhor presidente congratulou-
se com os eleitos, alertando-os de suas enormes responsabilidades frente aos trabalhos. 
Na mesma oportunidade informou aos membros presentes de que após o término na 
Assembleia será realizada uma reunião, na sala em frente ao auditório para uma 
conversa informal com vistas a esclarecer dúvidas, procedimentos, assinaturas em 
documentos e possíveis datas para as próximas reuniões. Foram também informados 
que no próximo encontro deverá ser eleito o presidente do Comitê, com mandato de 
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dois anos e ainda deverão ser sorteados entre os conselheiros, quais os prazos de seus 
mandatos, nesta primeira gestão. Esgotados os assuntos da ordem do dia, a palavra foi 
liberada sob o tema Assuntos Gerais. O secretário ad hoc lembrou aos senhores 
prefeitos consorciados a obrigação dos repasses mensais para a AGIR e que apenas 
quatro municípios ainda não prestaram as informações sobre os prestadores de serviço 
para fins de registro e cadastro. Nada mais havendo 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 provada pelo presidente será assinada e publicada nos termos 
estatutários.

 
_____________________________________

Sérgio Almir dos Santos
Presidente da Diretoria Executiva

(original assinada) .
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