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ATA Nº 026/2013 DE 06 DE JUNHO DE 2013 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 5 

AGIR. 6 

 7 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, de acordo com a convocação publicada 8 

no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1.250, Página 197, de 03.06.2013, no site e no mural 9 

da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os representantes legais do Consórcio 10 

Público, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta cidade de 11 

Blumenau, Estado de Santa Catarina, às treze horas em primeira convocação. Sem número legal 12 

para a primeira convocação a mesma foi aberta às treze horas e trinta minutos em segunda 13 

convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi 14 

iniciada sob a presidência do senhor Moacir Polidoro, Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 15 

e Prefeito do município de Ascurra. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a 16 

senhorita Diandra Mendes Medeiros – Ouvidora da AGIR, para secretariar os trabalhos. A 17 

Assembleia contou ainda com a presença do senhor Hartwig Persuhn, Vice-Presidente da 18 

Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de Doutor Pedrinho; senhor Fernando 19 

Tomaselli, Tesoureiro da Diretoria Executiva da AGIR e Prefeito do município de Rio dos 20 

Cedros; senhor Laércio D. Schuster Jr., Prefeito do município de Timbó; senhor Sérgio Almir dos 21 

Santos, Prefeito do município de Indaial; senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do município de 22 

Gaspar; senhor Nicanor Morro, Prefeito do município de Apiúna; senhor Osnir Floriani, Prefeito 23 

em exercício do município de Benedito Novo; senhor Napoleão Bernardes Neto, Prefeito do 24 

município de Blumenau; senhor José Luiz Colombi, Prefeito do município de Botuverá; senhor 25 

Matias Kohler, Prefeito do município de Guabiruba; senhor Rolf Nicolodelli, Prefeito do 26 

município de Pomerode; e senhor Paulo Roberto Weiss, Prefeito do município de Rodeio; além de 27 

outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos 28 

da Assembleia Geral Ordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do 29 

Dia: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Concurso Público; 3 – Fortalecimento 30 

Institucional; 4 – Capacitação Servidores AGIR; 5 – Ratificação Resolução nº 022/2013; 6 – 31 

Alteração do Protocolo de Intenções, do Estatuto Social e do Estatuto dos Servidores; 7 – 32 

Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Moacir Polidoro agradeceu a presença de todos, 33 

convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, para fazer parte da mesa e 34 

auxiliá-lo na condução dos trabalhos. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi 35 

dispensada a leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para apreciação dos 36 

consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para 37 

proporcionar ciência aos presentes, o senhor Heinrich Luiz Pasold foi convidado pelo senhor 38 

Moacir Polidoro a realizar explicações sobre o concurso público, explanou sobre o andamento do 39 

processo e suas informações, tais como: dispensa de licitação; lançamento do edital, que está 40 

previsto para segunda-feira dia 10 de junho de 2013; prazo de inscrições, cargos, salários, 41 

qualificações requeridas etc. Tratando-se sobre o item três, Fortalecimento Institucional, o senhor 42 

Heinrich Luiz Pasold, com a contribuição da senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora 43 

Administrativa da AGIR, informou os contatos que a AGIR vem realizando, tais como: 44 

entrevistas em rádios nos municípios de Timbó e Blumenau que já foram realizadas, a próxima 45 

será em Brusque; visita as Câmaras Municipais de Brusque, Blumenau, Indaial, Ascurra e 46 

Benedito Novo já foram realizadas, entretanto a AGIR permanece mantendo contato para criar 47 

mais proximidade com as entidades; participação nas reuniões dos Conselhos Municipais de 48 
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Saneamento Básico de Blumenau e Gaspar, a próximo participação será em Brusque; contato com 49 

entidades municipais, por exemplo, a Vigilância Sanitária, onde em Blumenau a agência teve a 50 

oportunidade de realizar uma reunião para ambas se conhecerem melhor. Ainda sobre o 51 

fortalecimento institucional relata-se a atualização constante nas redes sociais: Facebook e 52 

Twitter, bem como a criação e envio com as principais ações e notícias da AGIR através do 53 

Newsletter. Tratando-se sobre o item quatro, o senhor Heinrich Luiz Pasold, explanou as 54 

capacitações que os servidores da AGIR vêm realizando, enfatizou a participação do servidor 55 

André Domingos Goetzinger na 43ª ASSEMAE, onde a AGIR foi exposta como referência para 56 

as demais agências de regulação devido a sua transparência; e também explicou como está sendo 57 

importante a troca de informação e experiência com outras agências reguladoras através dos 58 

eventos. Sobre a Ratificação da Resolução nº 022/2013, a qual autoriza a contratação do advogado 59 

Luciano Gabriel Henning, item cinco da pauta, o senhor Heinrich Luiz Pasold informou que neste 60 

momento é de suma importância a contratação de um Advogado em virtude da grande demanda 61 

de analises e pareceres técnicos para assinar. Colocada em votação a referida contratação 62 

realizada através da Resolução nº 022/2013 é aprovada por todos. Adiante, acerca da Alteração do 63 

Protocolo de Intenções, do Estatuto Social e do Estatuto dos Servidores (item seis), o senhor 64 

Heinrich Luiz Pasold informa que os modelos do projeto de lei foram protocolados em todos os 65 

municípios e enviados por e-mail aos gabinetes e assessorias jurídicas para agilizar o processo. 66 

Relembrou ainda aos consorciados sobre o envio e os encaminhamentos necessários. Como 67 

último item da ordem do dia, em assuntos gerais, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt coloca para 68 

ratificação dos presentes a Resolução nº 027/2013, a qual estabelece os valores de rateio para o 69 

município de Brusque, recém-consorciado à AGIR; informa ainda que o respectivo município 70 

pagará seu rateio e taxas retroativos ao mês de maio. Colocada em votação, a referida Resolução 71 

foi aprovada por todos os consorciados presentes. Ainda em assuntos gerais, a pedido do senhor 72 

Pedro Celso Zuchi, Prefeito do município de Gaspar, o senhor Heinrich Luiz Pasold informa a 73 

intenção de pensarmos o transporte coletivo e seus reajustes também de forma integrada, sendo 74 

que o senhor Moacir Polidoro e o senhor Napoleão Bernardes Neto solicitam a inclusão destes 75 

serviços na área de abrangência da AGIR, o que demonstra-se como interesse pelos demais 76 

consorciados presentes. Dessa forma, fica designada à equipe da AGIR a estudar e apresentar uma 77 

proposta futura para a inclusão dos serviços de transporte público como área de regulação da 78 

AGIR. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Moacir Polidoro agradeceu a presença de 79 

todos, encerrando esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu Diandra Mendes 80 

Medeiros, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente, 81 

será assinada e publicada nos termos estatutários. 82 
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___________________________________ 86 

MOACIR POLIDORO 87 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 88 

Prefeito do Município de Ascurra/SC. 89 
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___________________________________ 93 

DIANDRA MENDES MEDEIROS 94 

Secretária “ad hoc” 95 

Ouvidora da AGIR. 96 


