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ATA Nº. 001/2012, DE 27 DE ABRIL DE 2012 DA REUNIÃO 1 

DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AGÊNCIA 2 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 3 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, de acordo com a convocação 7 

de 23.04.2012, encaminhada via e-mail e confirmada via contato telefônico, reuniram-se em 8 

reunião os representantes legais da Diretoria Executiva do Consórcio Público, na sala de 9 

reuniões do 1º. piso da AMMVI, no endereço declinado na referida convocação, nesta cidade 10 

de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quatorze horas. A reunião foi iniciada sob a 11 

presidência do senhor João Paulo Karam Kleinübing, Presidente da AGIR e Prefeito do 12 

município de Blumenau. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora 13 

Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa/Geral Interina da AGIR, para secretariar 14 

os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Zenor Francisco Sgrott, 15 

Prefeito do município de Botuverá e Tesoureiro da AGIR; e do senhor Heinrich Luiz Pasold – 16 

Advogado da AMMVI, conforme consta da lista de presença devidamente assinada e 17 

arquivada. Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram iniciados para a 18 

apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 – Indicação e votação de nomes para ocupação de 19 

cargos; 2 – Associação ABAR; 3 – Processos Administrativos (CASAN, SAMAE e FOZ); 4 20 

– Taxas para 2013; 5 – Pagamentos Contrato de Rateio e 6 – Assuntos Gerais. Iniciados os 21 

trabalhos, o senhor João Paulo Karam Kleinübing agradeceu a presença de todos. Em ato 22 

seguinte, referente ao item 01 (um) da pauta (indicação e votação de nomes para ocupação de 23 

cargos), foram ratificados: o nome do senhor Heinrich Luiz Pasold para ocupar o cargo de 24 

Diretor Geral da AGIR para votação na próxima AGO (Artigo 20 Inciso XVI e Artigos 49 e 25 

50 do Estatuto do Consórcio Público); a contratação temporária por 01 (um) ano de 01 (um) 26 

engenheiro sanitarista para ocupação do cargo de Diretor Técnico; a cessão da servidora 27 

Maria de Fátima Martins do Município de Ascurra para ocupar o cargo de Agente 28 

Administrativa para votação na próxima AGO ad referendum (Artigo 20 Inciso VIII do 29 

Estatuto do Consórcio Público) e, a contratação de 01 (um) estagiário na área de Engenharia 30 

Civil e/ou Química. No seguimento dos trabalhos, sobre a Associação da AGIR à ABAR, esta 31 

ficou dispensada momentaneamente, voltando a pauta para o próximo ano. Igualmente, o 32 

senhor João Paulo Karam Kleinübing solicitou que seja realizado a possibilidade da 33 

contratação do IPS da FURB para análise dos pleitos econômicos recebidos pela AGIR, dessa 34 

forma marcar-se-á reunião para pontuar sobre esta possibilidade. Prosseguindo, a pedido do 35 

senhor João Paulo Karam Kleinübing, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt informou a todos 36 

sobre 03 (três) importantes procedimentos administrativos em trâmite na AGIR (item três da 37 

pauta), quais sejam: Procedimento Administrativo nº. 010/2011 (Pedido de reequilíbrio 38 

econômico-financeiro contratual da Foz de Blumenau S.A.), Procedimento Administrativo nº. 39 

002/2012 (Pedido de reajuste tarifário da CASAN) e Procedimento Administrativo nº. 40 

006/2012 (Pedido de reajuste tarifário do SAMAE de Blumenau), explanando sobre suas 41 

informações, tais como: número, autor, partes envolvidas, objeto e próximas ações. Dando 42 

continuidade à pauta, no que se refere à cobrança das taxas para 2013, o senhor João Paulo 43 

Karam Kleinübing passa a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold, que explica que em razão 44 

da atual estruturação da AGIR, as taxas deverão ser cobradas em 2013, com o orçamento de 45 

rateio para 2013 sendo idealizado já com esta situação em tela. Desta forma, aprova-se o item 46 

04 (quatro) da pauta, com as cobranças de todas as taxas da AGIR para 2013. Tratando-se 47 



             

                    AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 
  

 

Rua: Alberto Stein, nº. 466 - Bairro: Velha, Blumenau / Santa Catarina. 

CEP: 89036-200 - Fone (47) 3331-5827 - CNPJ 11.762.843/0001-41 

www.agir.sc.gov.br  

2 

sobre o item 05 (cinco), a senhora Vanessa Fernanda Schmitt apresenta um relatório 48 

financeiro atualizado, informando o valor em caixa, rateio para 2012, pagamentos recebidos e 49 

a receber e, igualmente, tabela atualizada por município com o valor individualizado a receber 50 

e a pagar. Quanto ao referido assunto, fica decido que a AGIR irá notificar todos os 51 

Municípios que não estão regulares com seus pagamentos, para que estes se manifestem, sob 52 

pena de multa. Como último item da ordem do dia (item seis da pauta), em assuntos gerais, 53 

após a explanação dos assuntos a serem tratados e discutidos pelo senhor Heinrich Luiz 54 

Pasold, fica ratificado: o desligamento do senhor Jonas da Silva do Comitê de Regulação em 55 

razão do pleito eleitoral; a convocação do primeiro conselheiro suplente, o senhor Ricardo 56 

Alexandre da Silva (engenheiro civil – SAMAE de Gaspar) para assumir a titularidade do 57 

Comitê de Regulação; a nova eleição para a presidência do Comitê de Regulação; contratação 58 

de assessoria com empresa na área de engenharia sanitarista para 06 (seis) meses, visando o 59 

auxílio na elaboração nas normas técnicas e na condução das fiscalizações da AGIR; e a 60 

participação da senhora Vanessa Fernanda Schmitt na 42ª Assembleia Nacional da 61 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento em Maringá/PR, 62 

de 10 a 15 de junho de 2012. O senhor João Paulo Karam Kleinübing abre espaço aos 63 

consorciados presentes para possíveis contribuições e manifestações. Nada mais havendo para 64 

ser tratado, o senhor João Paulo Karam Kleinübing agradeceu a presença de todos, encerrando 65 

esta reunião da Diretoria executiva, determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, 66 

secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente, será 67 

assinada e encaminhada aos consorciados nos termos estatutários.  68 

 69 

 70 

___________________________ 71 

João Paulo Karam Kleinübing 72 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 73 

Prefeito do Município de Blumenau 74 


