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ATA Nº 010/2013, DE 22 DE ABRIL DE 2013 DA REUNIÃO 1 

EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 2 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE 3 

E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 4 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR. 5 

 6 

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

publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 1.216, página 320 de 11.04.2013, no site e no 8 

mural da AGIR, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões do 1º piso da AMMVI, no endereço 9 

declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às treze horas e trinta 10 

minutos em primeira convocação, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. 11 

Os trabalhos foram iniciados pela senhora Vanessa Fernanda Schmitt – Diretora Administrativa da 12 

AGIR, a qual deu boas-vindas aos presentes, justificou a ausência do senhor Heinrich Luiz Pasold – 13 

Diretor Geral da AGIR e, com a concordância de todos nomeou a senhorita Diandra Mendes 14 

Medeiros – Ouvidora da AGIR, para secretariar os trabalhos. A reunião extraordinária contou ainda 15 

com a presença do senhor Anísio Fantini – Presidente do Comitê de Regulação da AGIR, Felipe 16 

Ruediger – Diretor Técnico da AGIR, e dos seguintes Conselheiros Titulares: Sandro Lourival 17 

Cardoso, Sheila Mafra Ghoddsi, Maria de Fátima Martins, Douglas Frankenberger, Ricardo 18 

Alexandre da Silva, Ricardo Hübner e Valdete Korz Marques; e dos seguintes Conselheiros 19 

Suplentes: Guilherme Schmidt Pimentel e Sandra Aparecida Alves de Oliveira; como consta na lista 20 

de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da reunião ordinária do Comitê de 21 

Regulação da AGIR foram iniciados com a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 1 – Leitura e 22 

aprovação da ata anterior; 2 – Continuação da Discussão da Consulta Pública 001/2012; e 3 – 23 

Assuntos gerais. Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, a senhora Vanessa 24 

Fernanda Schmitt solicitou a senhorita Diandra Mendes Medeiros que procedesse a leitura na íntegra 25 

da ata, após a devida leitura a mesma foi colocada em aprovação e, com uma alteração solicitada pela 26 

senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira, a ata foi ratificada por todos. A senhora Vanessa 27 

Fernanda Schmitt também justificou a sua ausência na última reunião, bem como, relembrou o 28 

calendário elaborado para a realização das reuniões, e em sendo necessário informou que podem ser 29 

convocadas reuniões extraordinárias, como esta. No seguimento dos trabalhos e seguindo a Ordem do 30 

Dia, o senhor Felipe Ruediger apresentou as respostas da Consulta Pública da Resolução nº 001/2012, 31 

onde foram tratados do Artigo 046 ao Artigo 100, conforme relatório anexo, parte integrante desta 32 

ata, onde os interessados se manifestaram pontuando e readequando alguns artigos; após explanação 33 

das contribuições e discussão ampla dos conselheiros presentes, alguns artigos irão ser redigidos e 34 

outros ainda permanecerão em sua abordagem inicial. Como última tratativa, o Presidente do Comitê 35 

de Regulação, o senhor Anísio Fantini, solicitou aos conselheiros uma nova reunião para a 36 

continuação dos trabalhos sobre a Consulta Pública nº 001/2012, em razão dos mesmos não terem 37 

sidos finalizados na presente data. Sugeriu-se então o dia três de maio, às oito horas, sendo a citada 38 

data, horário e local confirmado por todos os presentes, ficando ainda para verificação de 39 

disponibilidade de local junto à AMMVI. Nada mais havendo para ser tratado, o Presidente do 40 

Comitê de Regulação, senhor Anísio Fantini, agradeceu a presença de todos os conselheiros e demais 41 

presentes e deu por encerrado os trabalhos desta reunião extraordinária, determinado que eu, Diandra 42 

Mendes Medeiros, secretária “ad hoc” lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo 43 

Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários. 44 

 45 

 46 

 47 

_____________________________________ 

ANÍSIO FANTINI 

Presidente do Comitê de Regulação 

_____________________________________ 

DIANDRA MENDES MEDEIROS 

Ouvidora da AGIR e Secretária “ad hoc”. 
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