
 
 
ATA Nº 001/2010, DE 30 DE MARÇO 
DE 2010 DA ASSEMBLÉIA DE 
INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA 
INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 
MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR

 
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dez, às treze horas e trinta minutos, 
no endereço da sede da Agência, na Rua Alberto Stein, 466 - Bairro Velha, CEP 
89036-200, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, reuniram-se os senhores João 
Paulo Karan Kleinubing, Prefeito Municipal de Blumenau, Jamir Marcelo 
Schmidt, Prefeito do Município de Apiúna, Laurino Dalke, Prefeito do Município 
de Benedito Novo e Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho, 
todos munidos das cópias da legislação de adesão ao Consórcio e criação da 
Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR. O objetivo desta 
assembléia é promover o início das atividades da AGÊNCIA INTERMUNICIPAL 
DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. Presentes 
ainda o Senhor José Rafael Correa, Secretário Executivo da AMMVI, a, Senhora 
Fabiana de Carvalho Rosa, Assessora de Saneamento da AMMVI a Senhora 
Patrícia Ricardi, advogada do SAMAE de Blumenau, o Senhor Luis Ayr Ferreira 
da Silva, Presidente do SAMAE de Blumenau, o Senhor Heinrich Luiz Pasold, 
advogado da AMMVI e ainda o Senhor Ronalf Schmidt, tesoureiro do município 
de Benedito Novo. Ato seguinte foi apresentada a documentação dos municípios 
presentes quanto à adesão para a criação da AGIR. O município de Blumenau 
ratificou a sua adesão através da Lei Municipal n.º 7.502, de 10 de março de 2010, 
o município de Apiúna ratificou através da Lei Complementar n.º 108/2010, de 12 
de março de 2010, o município de Benedito Novo o fez através da Lei 
Complementar n.º 71, de 24 de março de 2010 e o município de Doutor Pedrinho 
através da Lei Complementar n.º 87 de 26 de março de 2010. Iniciados os 
trabalhos foi apresentada a pauta para a Ordem do Dia desta primeira reunião com 
os seguintes itens: 1 – Eleição da Diretoria Executiva provisória da AGIR 
(Maioria simples – Cláusula 17, § 1.º) - Cargos: Presidente, Vice-presidente, 
tesoureiro – Cláusula 22, Parágrafo. Único; 2 – Convocação da AGE para eleição 
da diretoria e conselho fiscal (Cláusula 24, inciso I); 3 – Elaboração das atividades 
iniciais da agência; 3.1. – Legalização fiscal – CNPJ – Inscrições em geral; 3.2 – 
Adesão de mais quatro (04) municípios (Cláusula segunda, § 1.º); 3.3 – 
Convocação dos membros do Comitê de Regulação (Cláusula 27 e 29, § 1.º, 3.º); 
3.4 – Elaboração do Contrato de Rateio (Cláusula 15 e seguintes); 3.5 – 
Elaboração do Regimento Interno (Cláusula 20, inc.IV); 3.6 – Criação do Logo da 
AGIR; 3.7 -  Assuntos Gerais. Os presentes, todos habilitados e em número legal, 
aprovaram a ordem do dia. Os trabalhos até o presente momento estavam sendo 
conduzidos pelo Senhor José Rafael Correa, Secretário Executivo da AMMVI que 
encaminhou o início dos trabalhos para que fosse procedida à eleição da Diretoria 
Provisória. Foram eleitos, por unanimidade, o Senhor João Paulo Karan 
Kleinubing, Prefeito Municipal de Blumenau, para o cargo de Presidente, Senhor 
Laurino Dalke, Prefeito do Município de Benedito Novo para o cargo de vice-
presidente e o Senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do Município de Doutor Pedrinho 



para o cargo tesoureiro. Empossada a diretoria provisória, pelo Presidente foi 
apresentada a data de 23 de março próximo para a realização da primeira 
assembléia geral ordinária da AGIR, que restou aprovada, cujo local e hora será 
informado através do instrumento de convocação que deverá ser emitido com 
antecedência mínima de dez (10) dias, de acordo com a cláusula 18, § 1.º do 
Protocolo de Intenções. Foi também autorizado e determinado que a AMMVI, 
através de seus empregados, providenciasse a regularização fiscal da Agência, 
com a preparação dos atos necessários para a obtenção do CNPJ e demais 
documentos fiscais. Ato seguinte o senhor Presidente solicitou ao Senhor Heinrich 
Luiz Pasold que apresentasse a atual situação dos demais municípios quanto ao 
encaminhamento do protocolo da AGIR. Este informou que todos os catorze (14) 
municípios já receberam o protocolo e todos os documentos (modelos) necessários 
para o encaminhamento dos projetos de leis às Câmaras. Esclareceu ainda que os 
municípios de Brusque, Gaspar, Pomerode e Timbó informaram que os textos 
ainda estão sob análise em suas consultorias e que no município de Guabiruba 
houve problemas de ordem interna e que ainda nesta semana o material seria 
remetido com pedido de urgência para a Câmara de Vereadores. Destacou ainda 
que nos municípios de Ascurra, Rio dos Cedros e Rodeio, os projetos de lei já 
foram submetidos à primeira votação e que na próxima semana estes já devem 
estar sancionados. Ficou deliberado que o Senhor Presidente irá manter um 
contato com os Prefeitos dos municípios para esclarecimentos e também ficou 
decidido que a equipe da AMMVI fica à disposição dos municípios e das câmaras 
para acompanhamento, se necessário até com a participação nas reuniões 
legislativas, como já ocorreu no município de Botuverá. Foi ainda deliberado que 
os assuntos relativos à convocação dos candidatos ao Comitê de Regulação, a 
análise de uma minuta do contrato de rateio, do contrato do consórcio e do 
regimento interno deverá ser apresentado na próxima assembléia geral para 
discussão. No que diz respeito ao Contrato de Consórcio e a eleição da Diretoria 
completa, estes assuntos serão deliberados na próxima Assembléia. A decisão da 
criação de um logotipo ficou também para a próxima assembléia. Nada mais 
havendo, da referida reunião eu, Heinrich Luiz Pasold, secretário “ad-hoc”, lavrei 
a presente ata que vai assinada pelo Presidente. 
 
 

________________________________________
João Paulo Karan Kleinubing 

Presidente da Diretoria Provisória
 


