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ATA Nº. 016/2012, DE 26 DE JANEIRO DE 2012 DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 
AGIR.

 
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro ano de dois mil e doze, de acordo com a convocação 
publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº. 915, Página 243, de 24.01.2012, no 
site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os representantes 
legais do Consórcio, no Auditório Lino Grützmacher, no endereço declinado no edital, nesta 
cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às oito horas em primeira convocação. Sem 
número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às oito horas e trinta minutos em 
segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A 
Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor Carlos Alberto Pegoretti, Prefeito do 
Município de Rodeio e Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - 
AMMVI, em razão da ausência justificada do senhor João Paulo Karam Kleinübing, 
Presidente da AGIR e Prefeito do Município de Blumenau e do senhor Jamir Marcelo 
Schmidt, Vice-Presidente da AGIR e Prefeito do Município de Apiúna. Sob a concordância 
de todos os presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora 
Administrativa/Geral Interina da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou 
ainda com a presença do senhor Zenor Francisco Sgrott, Tesoureiro da AGIR e Prefeito do 
Município de Botuverá; senhor Nelson Antônio Bagattoli, Prefeito em exercício do Município 
de Rio dos Cedros; senhor Orides Kormann, Prefeito do Município de Guabiruba; senhor 
Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do Município de Indaial; senhor Pedro Celso Zuchi, 
Prefeito do Município de Gaspar; senhor Paulo Maurício Pizzolatti, Prefeito do Município de 
Pomerode e senhor Laércio D. Schuster Júnior, Prefeito do Município de Timbó, além de 
várias outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. 
Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação 
da seguinte Ordem do Dia: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior, 2 – Correspondências, 3 – 
Processos administrativos, 4 – Relatório anual de atividades 2011, 5 – Prestação de contas 
2011, 6 – Assuntos Administrativos e 7 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor 
Carlos Alberto Pegoretti agradeceu a presença de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz 
Pasold – Advogado da AMMVI, para fazer parte da mesa, passando a condução dos trabalhos 
da Assembleia ao mesmo. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi dispensada a 
leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para apreciação dos 
consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para 
proporcionar ciência aos presentes, o senhor Heinrich Luiz Pasold realizou a leitura e as 
respectivas explicações sobre as correspondências recebidas e enviadas pela AGIR de 
15.12.11 até 24.01.2012. Prosseguindo, o senhor Heinrich Luiz Pasold informou a todos sobre 
os procedimentos administrativos em trâmite na AGIR, num total de 10 (dez) procedimentos, 
explanando sobre suas informações, tais como: número, autor, partes envolvidas, objeto, 
ações realizadas de 15.12.11 até 24.01.12 e próximas ações. Ainda sobre o referido assunto, o 
senhor Heinrich Luiz Pasold enfatizou sobre o Procedimento Administrativo nº. 010/2011, de 
autoria da Foz de Blumenau S.A. cujo objeto é o pedido de reequilíbrio econômico/financeiro 
do contrato de concessão dos serviços de coleta, afastamento e tratamento do esgotamento 
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sanitário e a gestão comercial dos serviços de água e esgotamento sanitário de Blumenau; 
colocando que a AGIR convocou as partes interessadas para uma audiência preliminar de 
conciliação e que nesta ficou decidido que o Município de Blumenau irá contratar um estudo 
com a Fundação Getúlio Vargas – FGV e que este servirá de base para a negociação e o 
acordo entre as partes. Dando continuidade à pauta, o senhor Heinrich Luiz Pasold solicitou a 
senhora Vanessa Fernanda Schmitt que realizasse a apresentação do relatório anual de 
atividades da AGIR e da prestação de contas, ambos referente ao ano de 2011, sendo que a 
mesma comentou sobre todas as principais ações realizadas constantes no relatório, bem 
como sobre as receitas e despesas realizadas, informando que a AGIR apresentou superávit de 
R$ 348.730,06 (trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta reais, seis centavos). Ainda, 
lembrou aos consorciados presentes que a cada um foi disponibilizado uma via impressa do 
relatório e da prestação de contas para apreciação. Neste contexto, o senhor Sergio Almir dos 
Santos questionou se todos os Municípios quitaram os repasses referentes a 2011, sendo que a 
senhora Vanessa Fernanda Schmitt informou que a grande maioria quitou em 2011, alguns no 
início de 2012 e que, o Município de Pomerode é ainda o único em aberto, porém, 
comprometeu-se em efetuar o depósito até o final desta semana. Como últimos itens da ordem 
do dia, em assuntos administrativos e assuntos gerais, o senhor Heinrich Luiz Pasold abre 
espaço aos consorciados presentes para possíveis contribuições e manifestações. Nada mais 
havendo para ser tratado, o senhor Heinrich Luiz Pasold agradeceu a presença de todos, 
devolvendo os trabalhos ao senhor Carlos Alberto Pegoretti, que presidiu os trabalhos, o qual 
encerrou esta Assembleia Geral Ordinária, determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, 
secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente, será 
assinada e publicada nos termos estatutários. 
 
 

_______________________
Carlos Alberto Pegoretti

Prefeito do Município de Rodeio
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