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Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e dez, às catorze horas e trinta minutos, em 

segunda convocação, 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 Karam Kleinubing, prefeito do município de Blumenau; Jamir Marcelo 

Schmidt, prefeito do município de Apiúna; Hartwig Persuhn, prefeito do município de 

Doutor Pedrinho; Pedro Paulo Costa, prefeito em exercício do município de Botuverá; 

Orides Kormann, prefeito municipal de Guabiruba; Carlos Alberto Pegoretti, prefeito do 

município de Rodeio; e ainda Gladys Knaesel, prefeita em exercício do município de 

Pomerode, como convidada, além da presença de outros representantes municipais, como 

consta da lista de presença devidamente arquivada. A Assembléia convocada para às 

catorze horas, por falta de quórum em primeira chamada, teve seu início em segunda 

convocação, às catorze horas e trinta minutos, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia 

e fora convocada através de edital assinado no dia 4 de maio do corrente ano, publicado na 

página eletrônica da AMMVI, no quadro de editais, no Diário Oficial dos Municípios de 

Santa Catarina. Também cópia do mesmo foi encaminhada on line para todos os prefeitos. 

A reunião foi iniciada tendo como presidente provisório o Sr. João Paulo Karam 

Kleinubing, prefeito municipal de Blumenau, para deliberação da seguinte ordem do dia: 1 –

Leitura, discussão e votação da Ata anterior; 2 – Análise e discussão e aprovação do 

Estatuto da AGIR; 3 - Análise e discussão e aprovação do Contrato de Consócio da AGIR; 

4 – Eleição da Diretoria Executiva da AGIR (Maioria simples – Cláusula 17, § 1.º do protocolo); 

Cargos: Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro – (Cláusula 22, Parágrafo único c/c cláusula 24, 

inciso I do Protocolo), 5 - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes (Cláusula 24, inciso I, do 

protocolo); 6 – Assuntos gerais. Abertos os trabalhos foi aprovada a ata da reunião anterior, 

por unanimidade. Na sequência dos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e em 
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votação o texto final dos Estatutos da AGIR, solicitando ao Dr. Heinrich Luiz Pasold que 

fossem tecidos comentários e feitas as observações técnicas necessárias. Colocados para 

votação, estes foram aprovados sem qualquer modificação e por unanimidade dos presentes. 

Como terceiro item da pauta os presentes também aprovaram, após breve discussão, o texto 

final do contrato de consórcio, que deverá ser encaminhado para os municípios já em 

situação legal consolidada, para as devidas assinaturas. Com os estatutos devidamente 

aprovados, o Presidente Provisório passou ao quarto item da ordem do dia, procedendo a 

eleição dos membros da Diretoria Executiva da AGIR. Após consultas e várias conversas, 

foi procedida a eleição para os cargos, por aclamação e de forma unânime, ficando a 

Diretoria Executiva assim constituída: Presidente: Sr. João Paulo Karam Kleinubing, 

prefeito do município de Blumenau; Vice-Presidente: Sr. Laurino Dalke, prefeito do 

município de Benedito Novo; Diretor Tesoureiro: Sr. Hartwig Persuhn, prefeito do 

município de Doutor Pedrinho. No quinto item da ordem estava prevista a eleição dos 

membros do conselho fiscal da AGIR e os seus suplentes. Após alguns debates, 

ponderações e definições, foram eleitos por unanimidade de votos, para membros efetivos 

do Conselho Fiscal, os senhores Pedro Paulo Costa, prefeito municipal em exercício de 

Botuverá; Orides Kormann, prefeito municipal de Guabiruba e Fernando Tomaselli, 

prefeito do município de Rio dos Centros. Para os cargos de suplentes do Conselho Fiscal 

foram eleitos os senhores Jamir Marcelo Schmidt, prefeito do município de Apiúna; Sérgio 

Almir dos Santos, prefeito do município de Indaial e Moacir Polidoro, prefeito do 

município de Ascurra. Concluídas as formalidades, os eleitos foram empossados e 

assinados os termos de posse que seguem devidamente arquivados. Dando prosseguimento 

à Assembléia Geral, agora sob a presidência regular do Presidente da Diretoria Executiva, 

em assuntos gerais o Dr. Heinrich Luiz Pasold comunicou aos presentes que se fez presente 

na Câmara de Vereadores do município de Brusque onde, junto à Comissão de 

Constituição, Legislação e Redação, apresentou esclarecimentos sobre a adesão a AGIR e 

ainda trocou informação sobre o projeto de lei da Política Municipal. Na oportunidade foi 

comunicado que no dia nove de junho, naquela cidade, a Câmara de Vereadores convocou 

uma audiência pública onde serão publicamente debatidos estes dois projetos de lei e a 

AGIR e a AMMVI se farão presentes naquele evento. Foi levado ao conhecimento da 

Assembléia correspondência que os municípios vem recebendo da Agência Reguladora de 
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Serviços Públicos de Santa Catarina (AGESC), na qual solicita a adesão àquela entidade. O 

Senhor Presidente, com a anuência da assembléia, determinou que fosse remetida uma 

correspondência agradecendo em nome dos municípios que compõem a AGIR, além de 

fazer a remessa dos documentos desta agência. Determinou ainda que na mesma 

correspondência fosse salientado que a AGIR estará à disposição da AGESC e ao mesmo 

tempo, sempre que necessário e que houver interesse comum, irá buscar o intercâmbio e a 

troca de conhecimento com aquela entidade. O Senhor José Rafael Correa fez um breve 

relato sobre a situação da lei de adesão do município de Rodeio, informando que a mesma 

foi sancionada com um veto, após reunião com membros do legislativo daquele município, 

no que foi secundado pelo prefeito de Rodeio, presente na assembleia. Nada mais havendo 

para ser tratado a assembleia foi encerrada pelo Presidente, que agradeceu uma vez mais a 

presença de todos e o interesse demonstrado para que o projeto da AGIR se tornasse a 

realidade que já é. Nada mais, eu, Heinrich Luiz Pasold, secretário ad hoc, lavrei a presente 

ata que será devidamente assinada pelo Presidente. 

 

 

________________________________________
João Paulo Karam Kleinubing 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR
Prefeito Municipal de Blumenau
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