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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dez, às quinze 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, sob a presidência do Senhor 
Laurino Dalke, vice-presidente, prefeito do município de Benedito Novo, diante da 
comunicação do Senhor Presidente de que iria se atrasar, contando com a presença dos 
consorciados senhores Jamir Marcelo Schmidt, prefeito de Apiuna, Hartwig Persuhn, prefeito 
de Doutor Pedrinho, Sergio Almir dos Santos, prefeito de Indaial, Cesário Martins, vice-
prefeito em exercício de Guabiruba, Zenor Sgrott, prefeito de Botuverá, Carlos Alberto 
Pegoretti, prefeito do município de Rodeio e o Senhor Paulo Maurício Pizzolatti, prefeito de 
Pomerode, além de várias outras presenças como consta da lista de presença devidamente 
assinada e arquivada. Os trabalhos da quinta assembleia 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 votação da ata da AGO anterior; 2 – Aprovação do cronograma 
de trabalhos para 2011; 3 – Votação do Código de Ética da Agir; 4 – Aprovação da proposta 
orçamentária para ano de 2011; 5 – Apresentação e aprovação do contrato de rateio para 
2011; 6 – Assuntos Gerais. O Senhor Vice-Presidente, na direção dos trabalhos designou a 
mim, Heinrich Luiz Pasold, para secretariar os trabalhos, que foi aceito. Na sequência dos 
trabalhos da Ordem do Dia foi apresentada a ata da assembleia anterior que por todos foi lida 
e colocada em votação e aprovada sem qualquer ementa ou modificação.  No segundo item da 
Ordem do Dia a palavra foi concedida a palavra ao Dr. Heinrich Luiz Pasold que apresentou e 
detalhou o programa de trabalho para o ano de 2011 (art. 17 c/c art. 20, VII, “d” do Estatuto) 
que após alguns esclarecimentos foi aprovado por unanimidade.  Como segundo item da 
ordem do dia, ligeiramente invertida, restou aprovado o Código de Ética da AGIR, que deve 
ter a sua redação final concluída e ajustada para posterior publicação. Também foram 
apresentadas, de forma resumida, uma vez que os consorciados já estavam de posse da 
proposta orçamentária (Art. 20, inciso VII, letra b do Estatuto) as informações sobre esta peça 
contábil bem como foram apresentados ainda os valores para o contrato de rateio (art. 14,§ 1.º 
do Estatuto) de dois mil e onze. Com a chegada do Senhor João Paulo Karam Kleinubing, 
prefeito municipal de Blumenau e presidente da AGIR, o vice-presidente interrompeu os 
trabalhos e após agradecimentos, passou-os para o Presidente, que se inteirando dos assuntos 
até aqui tratados e após alguns esclarecimentos, colocou em votação a proposta orçamentária 
para dois mil e onze que foi aprovada sem qualquer emenda e o mesmo ocorreu em relação ao 
contrato de rateio e seus valores.  Na continuidade da Ordem do dia o Presidente, agora 
tratando de assuntos gerais, solicitou autorização aos consorciados para que fosse firmando 
um convênio de ordem técnica, sem custos, com a ARIS no que foi autorizado à unanimidade 
(art. 20, inc. III). Ficou autorizado ainda que o empregado da AMMVI, advogado Heinrich 
Luiz Pasold, ficasse a serviço da AGIR por dois dias semanais, com a ampliação de sua carga 
horária e correspondente remuneração, sendo que neste primeiro momento estes valores 

1
Rua Alberto Stein, n.º 466, CEP 89036-200, Bairro Velha, Blumenau, Santa Catarina.

 



AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR
 

seriam assumidos pela AMMVI e tão logo a AGIR tenha recursos, esta remuneração será 
efetuada diretamente pela Agência, tudo de acordo com as disposições estatutárias (art. 20, 
inciso VIII). A proposta foi aprovada por todos sem qualquer restrição. Na continuação dos 
trabalhos foi determinado que já á partir do mês de janeiro do próximo ano serão mantidos 
contatos com os prestadores de serviços nos municípios comunicando os trabalhos da AGIR e 
solicitando documentos e informações. Também ficou determinado que em janeiro próximo 
será lançada a convocação para a apresentação de nomes para a composição do Comitê de 
Regulação (art. 35 e seguintes), nos termos do estatuto. Dando sequência aos trabalhos o 
Senhor Presidente fez a convocação inicial para a eleição da nova diretoria para o mandato do 
ano de dois mil e onze (art. 16, § 2.º, art. 17, art. 20, I c/c 27, do Estatuto), cuja votação se 
dará na primeira assembleia geral de dois mil e onze, determinando fossem expedidas as 
providências legais necessárias para aquele ato. Em seguida, nos termos estatutários o Senhor 
Presidente colocou em deliberação a aprovação do ingresso do Município de Pomerode, que 
aderiu ao consórcio através da Lei Complementar n.º 195, de 17 de novembro de 2010, (art. 
1.º, inc. IV) cuja cópia acha-se arquivada na AGIR. A presidência informou aos consorciados 
que o convenio entre a AMMVI e AGIR, para cessão de pessoal, espaço e materiais diversos 
já está assinado e em cumprimento e destacou ainda que entende ser de extrema importância 
que a AGIR passe a fazer parte de entidades de grande renome nacional, uma vez que tais 
contatos sempre são de grande valor para os aperfeiçoamentos dos trabalhos. Determinou, 
com a concordância da assembléia, que fossem mantidos contatos iniciais com a ABAR – 
Associação Brasileira de Agências de Regulação para em um segundo momento, deliberar 
para adesão. Nada mais havendo para tratar, a assembleia geral ordinária foi encerrada pelo 
Senhor Presidente, que agradeceu a presença de todos os e a seriedade com quem todos vêm 
tratando os assuntos da agência. Nada mais, eu, Heinrich Luiz Pasold, secretário ad hoc, 
lavrei a presente ata que será devidamente assinada pelo Presidente e que será, após aprovada, 
publicada no sitio da AMMVI onde se encontram as publicações e atos da AGIR.

 

 

________________________________________
João Paulo Karam Kleinubing 

Presidente da Diretoria Executiva
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