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ATA Nº 008/2012, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012 DA
CONTINUAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS
DIAS 22 DE OUTUBRO E 14 DE NOVEMBRO DE 2012 DO
COMITÊ
DE
REGULAÇÃO
DA
AGÊNCIA
INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR.
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e doze, de acordo com a convocação
publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.119, página 280, de 16.11.2012, no
site e no mural da AGIR, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões do 1º piso da AMMVI,
no endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina,
às quatorze horas em primeira convocação, depois de verificada a presença dos conselheiros
em número legal. Os trabalhos foram iniciados pelo senhor Anísio Fantini – Presidente do
Comitê de Regulação, o qual deus boas-vindas a todos e, com a concordância de todos
nomeou a senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da AGIR para
secretariar os trabalhos. A reunião ordinária contou ainda com a presença do senhor Heinrich
Luiz Pasold – Advogado da AMMVI, Felipe Ruediger – Diretor Técnico da AGIR, Maria de
Fátima Martins – Ouvidora da AGIR, André Domingos Goetzinger – Agente Administrativo
da AGIR e, dos seguintes Conselheiros Titulares: Sandro Lourival Cardoso, Sheila Mafra
Ghoddosi, Valdete Korz Marques, Gustavo D. Zettermann, Douglas Frankenberger e Ricardo
Alexandre da Silva; do seguinte Conselheiro Suplente: Guilherme Schmidt Pimentel, bem
como dos ouvintes: Antonio Carlos B. de Alencar – Diretor e Nicole Ruediger – Adm.
Contratual, ambos da empresa Foz de Blumenau S.A., como consta da lista de presença
devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da reunião ordinária do Comitê de
Regulação da AGIR foram iniciados com a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 1 –
Leitura e aprovação da ata anterior; e 2 – Discussão e deliberação do pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do
Município de Blumenau (Procedimento Administrativo nº. 010/2011 – AGIR). Em ato
seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, o senhor Anísio Fantini solicitou a
senhora Vanessa Fernanda Schmitt que procedesse a leitura na íntegra da ata, após a devida
leitura a mesma foi colocada em aprovação, sendo ratificada por todos. No seguimento dos
trabalhos e seguindo a Ordem do Dia, o Presidente do Comitê, senhor Anísio Fantini informa
que conforme estipulado na última reunião, os conselheiros deveriam ler a minuta da
Resolução e enviar suas considerações até a data de hoje para o e-mail da AGIR. Nesse
sentido a senhora Vanessa Fernanda Schmitt informa que o senhor Ricardo Hubner
encaminhou e-mail justificando sua ausência, porém atestou a leitura de todos os documentos
e a concordância com os termos constantes na Resolução. Bem como informa ainda que a
senhora Sheila Mafra Ghoddosi encaminhou e-mail apontando alguns itens, os quais foram
amplamente discutidos em sessão. Informa-se que as cópias dos citados e-mails fazem parte
integrante desta ata. Assim, com base nas evidências apresentadas pela relatora senhora
Sheila Mafra Ghoddosi e em razão das discussões efetuadas na sessão, o senhor Heinrich
Luiz Pasold propõe alterações no artigo terceiro da Resolução, procedendo sua leitura aos
presentes. Após a leitura o senhor Anísio Fantini solicita esclarecimentos sobre a consulta
pública, o que é prontamente respondido pelo senhor Heinrich Luiz Pasold. Bem como, o
senhor Anísio Fantini ainda enfatiza que todas essas cláusulas, recomendações, valores e
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cronogramas deverão constar no aditivo, o qual será objeto de realização pelas partes e
aprovação pela AGIR. Ainda, em comum acordo por todos os conselheiros fica estabelecido
que todos os valores deverão ser atualizados quando da assinatura do aditivo, onde o senhor
Heinrich Luiz Pasold informa que tal atualização será solicitada à FGV e ratificada pela
Reinfra. Assim, o senhor Anísio Fantini coloca em aprovação a Resolução nº. 001/2012, a
qual integra esta ata, sendo a mesma aprovada por todos os conselheiros presentes. Neste
sentido, o senhor Ricardo Alexandre da Silva aponta que dois estudos já foram feitos e a
AGIR acompanhará todo o processo, dando segurança à decisão do Comitê de Regulação.
Dando seguimento à reunião, apenas para apresentação e conhecimento, o senhor Heinrich
Luiz Pasold apresenta o novo funcionário da AGIR, senhor André Domingos Goetzinger,
servidor cedido do SAMAE de Blumenau e especialista em custos na área pública.
Igualmente ainda informa que a AGIR está idealizando parceria com o SENAI de Blumenau
para análises técnicas na área de abastecimento de água. Bem como, apresenta como fato
memorável o convite por parte da FGV para a participação da senhora Vanessa Fernanda
Schmitt na sessão do Grupo de Economia do Saneamento, Energia & Soluções Ambientais
em São Paulo. Ainda, relata que estamos sendo pauta de estudo no mestrado da Fiocruz sobre
regulação na área do saneamento. E, finaliza informando sobre a realização do Concurso
Público da AGIR para início de 2013. Como última informação, a senhora Vanessa Fernanda
Schmitt coloca que abriremos edital para convocação de novos conselheiros para o Comitê
de Regulação e que o referido edital será enviado a todos os conselheiros para conhecimento
e indicações. Igualmente, solicita preferências para as reuniões do calendário de reuniões
para 2013, sendo que fica definido a última segunda-feira de cada mês, sempre às quatorze
horas. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Anísio Fantini – Presidente do Comitê
de Regulação agradeceu a presença de todos os conselheiros e demais presente e deu por
encerrado os trabalhos desta reunião ordinária e determinou que eu, Vanessa Fernanda
Schmitt, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente
do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários.
_____________________________________
ANÍSIO FANTINI
Presidente do Comitê de Regulação
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