
             

                    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  

1 

ATA Nº. 021/2012, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 DA 1 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 3 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 4 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – 5 

AGIR. 6 

 7 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, de acordo com a 8 

convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 1138, Página 314, de 9 

13.12.2012, no site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os 10 

representantes legais do Consórcio Público, no Restaurante Caminetto, sito na Rua 14 de 11 

Março, nº 50 – Centro, endereço este declinado no edital, na cidade de Rodeio, Estado de 12 

Santa Catarina, às nove horas em primeira convocação. Sem número legal para a primeira 13 

convocação a mesma foi aberta às nove horas e trinta minutos em segunda convocação, 14 

depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada 15 

sob a presidência do senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do Município de Gaspar e constatado 16 

como o mais idoso dentre os prefeitos consorciados presentes, em razão da ausência 17 

justificada do senhor João Paulo Karam Kleinübing, Presidente da AGIR e Prefeito do 18 

Município de Blumenau e do atraso igualmente justificado do senhor Jamir Marcelo Schmidt, 19 

Vice-Presidente da AGIR e Prefeito do Município de Apiúna. Sob a concordância de todos os 20 

presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa, para 21 

secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Carlos Alberto 22 

Pegoretti, Prefeito do município de Rodeio e Presidente da Associação dos Municípios do 23 

Médio Vale do Itajaí – AMMVI, senhor Orides Kormann, Prefeito do município de 24 

Guabiruba; senhor Jamir Marcelo Schmidt, Prefeito do município de Apiúna (comparecendo 25 

apenas ao final da presente sessão); senhor Laurino Dalke, Prefeito do município de Benedito 26 

Novo; senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do município de Doutor Pedrinho; senhor Rufinus 27 

Seibt, Vice-Prefeito do município de Blumenau; senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do 28 

município de Indaial, senhor Moacir Polidoro, Prefeito do município de Ascurra; e senhor 29 

Laércio Demerval Schuster Júnior, Prefeito do Município de Timbó, além de outras presenças 30 

como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da 31 

Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte 32 

Ordem do Dia: 1 – Leitura e aprovação da ata anterior, 2 – Processos administrativos, 3 – 33 

Votação Comitê de Regulação, 4 – Eleição Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para 2013 e 34 

5 – Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor Pedro Celso Zuchi agradeceu a presença 35 

de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, para auxiliá-lo 36 

na condução dos trabalhos. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi dispensada a 37 

leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para apreciação dos 38 

consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para 39 

proporcionar ciência aos presentes, o senhor Heinrich Luiz Pasold foi convidado pelo senhor 40 

Pedro Celso Zuchi a realizar a leitura e as respectivas explicações sobre os procedimentos 41 

administrativos em trâmite e arquivados na AGIR (item dois da pauta), num total de 08 (oito) 42 

procedimentos ainda em trâmite e 08 (oito) procedimentos encerrados no ano de 2012, 43 

explanando sobre suas informações, tais como: número, autor, partes envolvidas, objeto, 44 

ações realizadas de 18.10.2012 até 18.12.2012 e próximas ações. Tratando-se sobre o item 45 

três, sobre a votação do Comitê de Regulação, o senhor Heinrich Luiz Pasold procede a 46 

apresentação dos indicados pelo último Edital, sendo o senhor Richard Buchinski (Arquiteto e 47 
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Bacharel em Direito) indicado pela AMMVI e representando a AGIR; a senhora Maria de 48 

Fátima Martins (Advogada e Pedagoga) indicada pela OAB/SC – Subseção de Blumenau e 49 

representando os usuários; e os senhores Diego Zatelli (administrador) indicado pelo SAMAE 50 

de Timbó e Jonas Luiz de Lima (graduando em Gestão Ambiental) indicado pela SESAN de 51 

Indaial, representando os prestadores de serviços. Após discussões, restam ratificadas então 52 

pelos consorciados presentes as indicações ao Comitê de Regulação da AGIR do senhor 53 

Richard Buchinski como terceiro suplente representando a AGIR, da senhora Maria de Fátima 54 

Martins como titular representando os usuários e do senhor Jonas Luiz de Lima como terceiro 55 

suplente representando os prestadores de serviços. Como não houve indicados em número 56 

suficiente para as vagas de suplentes representando os usuários do Comitê de Regulação, fica 57 

autorizado pelos presentes a abertura de novo Edital para preenchimento destas vagas 58 

restantes. Adiante, o senhor Heinrich Luiz Pasold passou aos trâmites da eleição da Diretoria 59 

Executiva e do Conselho Fiscal para 2013, informando sobre os cargos a serem eleitos, onde o 60 

senhor Moacir Polidoro, Prefeito do município de Ascurra manifestou sua intenção em 61 

assumir a presidência da AGIR no próximo ano. Assim, após indicações e discussões acerca 62 

dos nomes, ficaram eleitos para o exercício 2013 os seguintes prefeitos/consorciados: 63 

Diretoria Executiva – Presidente: senhor Moacir Polidoro, Prefeito do município de Ascurra, 64 

Vice-Presidente: senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do município de Doutor Pedrinho e 65 

Tesoureiro: Fernando Tomaselli, Prefeito do município de Rio dos Cedros, Conselho Fiscal – 66 

Titulares: como Presidente o senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, Prefeito do município 67 

de Timbó e, como membros o senhor Sérgio Almir dos Santos, Prefeito do município de 68 

Indaial e o senhor Pedro Celso Zuchi, Prefeito do município de Gaspar. Fica decidido que os 69 

suplentes do Conselho Fiscal serão eleitos na primeira reunião de 2013, considerando a 70 

participação dos novos prefeitos eleitos. Após, o senhor Pedro Celso Zuchi passa a palavra ao 71 

senhor Moacir Polidoro para sua explanação como eleito para Presidente da Diretoria 72 

Executiva da AGIR para 2013, sendo que este agradece a confiança de todos e explana sobre 73 

os trabalhos a serem desenvolvidos pela AGIR em 2013. Ainda, coloca em votação o nome do 74 

senhor Heinrich Luiz Pasold para continuar no cargo de Diretor Geral, ato ratificado por todos 75 

os presentes e aceito pelo senhor Heinrich Luiz Pasold. Como último item da ordem do dia, 76 

em assuntos gerais, comunica-se a nomeação do senhor Heinrich Luiz Pasold como Diretor 77 

Geral da AGIR em dezessete de novembro do corrente ano, com a senhora Vanessa Fernanda 78 

Schmitt retornando às suas funções de Diretora Administrativa.  Ainda, informa-se sobre o 79 

recesso de final de ano da AGIR, o qual iniciará em 26.12.2012 estendendo-se até 11.01.2013, 80 

totalizando 15 (quinze) dias, com os dias 24.12.2012 e 31.12.2012 sendo decretos como ponto 81 

facultativo. Igualmente, informa-se que os Diretores Geral, Administrativo e Técnico ficarão 82 

de plantão, estando à disposição para toda e qualquer situação ou problema que vier a ocorrer. 83 

O senhor Pedro Celso Zuchi abre espaço aos consorciados presentes para possíveis 84 

contribuições e manifestações. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Pedro Celso 85 

Zuchi agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Extraordinária, 86 

determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata 87 

que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.  88 

 89 

 90 

___________________________________ 91 

PEDRO CELSO ZUCHI 92 

Prefeito do Município de Gaspar 93 


