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ATA Nº 058/2018, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019 DA 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 3 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 4 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 6 

REALIZADA EM BLUMENAU/SC. 7 

 8 

 9 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a 10 

convocação enviada por e-mail na data do dia 15/02/2019, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de 11 

Regulação da AGIR, no pequeno auditório da Associação dos Municípios do Médio Vale do 12 

Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. A reunião 13 

contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: o senhor Christian M. P. Carvalho, 14 

o senhor Luiz Alberto de Souza, o senhor Richard Buchinski, a senhora Adriane Grätsch Thiem, 15 

o senhor José Carlos Spengler, o senhor José Vilson Brassiani, o senhor Guilherme Schmidt 16 

Pimentel, o senhor Ricardo Alexandre da Silva, a senhora Noemia Bohn; dos Conselheiros 17 

Suplentes: senhora Lucia Regina Vieira Zermiani, o senhor Valdeci Ferreira, além de demais 18 

presenças: o senhor Luciano G. Henning – Assessor Jurídico da AGIR, o senhor Frederico 19 

Turolla – Sócio-Diretor da Pezco Economics, o senhor Roberto Dâmaso Junior – Analista da 20 

BRK Ambiental, o senhor Luiz Felipe Pinto Lima Graziano – Assessor Jurídico contratado pela 21 

BRK Ambiental, a senhora Paula Passos Aboudib – Advogada BRK Ambiental, o senhor Edi 22 

Bortoli Dalla Costa, Diretor da BRK Ambiental, a senhora Maria de Fátima Martins – Assessora 23 

Jurídica da AGIR, o senhor Daniel Antonio Narzetti – Gerente de Controle, Regulação e 24 

Fiscalização de Transporte Coletivo e demais serviços Públicos, o senhor Heinrich Luiz Pasold – 25 

Diretor Geral da AGIR, e a senhora Thayana Seibt – Assessora de Diretoria da AGIR. Os 26 

trabalhos desta reunião ordinária do Comitê de Regulação foram iniciados para a apreciação da 27 

seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura e aprovação da ata anterior; 2 – Revisão da Tarifa Ordinária 28 

dos serviços públicos de esgotamento sanitário do Município de Blumenau; 3 – Consulta Pública 29 

nº 005/2018 – Resolução Normativa de Indicadores; 4 – Apreciação e homologação de indicação 30 

ao cargo de Direção Administrativa e Institucional pela Assembleia Geral da AGIR; 5 – 31 

Assuntos gerais. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente do Comitê de Regulação, 32 

apresentou o item 1, confirmando o recebimento antecipado da ata pelos conselheiros, que foi 33 

encaminhada para apreciação por e-mail e, havendo manifestação da senhora Noemia Bohn para 34 

ajustes nas próximas atas, esta foi aprovada por unanimidade. Tratando-se do item 4, que foi 35 

antecipado pelo Presidente do Comitê, foi apreciado entre os conselheiros e homologada a 36 

indicação temporária da senhora Ana Claudia Hafemann para o cargo de Diretora Administrativa 37 

e Institucional. Em seguida, o Presidente do Comitê passou a palavra ao senhor Edi Bortoli para 38 

apresentação do item 2, conforme solicitado antecipadamente através do Ofício DIR 033/2019 – 39 

COMITÊ –AGIR, sendo concedido o tempo de trinta minutos para a fala. O Diretor da BRK 40 

Ambiental Blumenau apresentou aos presentes a evolução do saneamento no município de 41 

Blumenau, explanando as informações da Concessionária e informou que 93% (noventa e três 42 
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por cento) dos imóveis na cidade estão interligados a rede de esgoto. Informou ainda sobre os 43 

programas realizados pela Concessionária, e sobre a relação direta com a população de cada 44 

bairro, onde é feito uma explicação prévia sobre a implantação do serviço em cada imóvel. 45 

Expôs ainda que Blumenau foi o único município do Brasil que foi destaque referente ao avanço 46 

de esgotamento sanitário no mundo em 2018 e falou que todo o trabalho exposto tem contribuído 47 

para evolução da municipalidade. Finalizando a apresentação, o senhor Edi Bortoli entregou a 48 

cada conselheiro presente um material para colaborar com a apresentação do senhor Frederico 49 

Turolla, que aprofundou a discussão de reajuste e revisão tarifária. Tomando a palavra, o senhor 50 

Frederico Turolla iniciou a apresentação exemplificando o conceito de Reajuste, o qual preserva 51 

o poder de compra da moeda, onde o valor de uma determinada quantidade de reais compra uma 52 

cesta de bens de componentes do custo de operação do serviço de saneamento em um ano, e no 53 

outro ano, a mesma quantidade de reais não compra a mesma cesta de bens, precisando de mais 54 

dinheiro para comprar a mesma coisa, denominando a inflação. Assim, quando o reajuste é 55 

aplicado, move os custos pela inflação, porém, na prática não ocorre, e por esta razão, precisa ser 56 

equilibrado. Informou ainda que, o reajuste desequilibra o processo tarifário e a revisão tende a 57 

reequilibrar o contrato considerando os fatores previstos. Diante disso, dependendo da alocação 58 

de riscos da ocorrência dos eventos, é impactada a Taxa Interna de Retorno da Concessionária no 59 

contrato, precisando assim, reequilibrar para trazer ao contrato a TIR contratualmente pactuada. 60 

Dessa forma, a revisão tarifária se adequa ao equilíbrio para dar seguimento ao contrato. Em 61 

seguida, expôs a metodologia aplicada à Revisão Ordinária, explicando que não contempla a 62 

correção dos efeitos do processo inflacionário, o qual é remediado pela aplicação da cláusula de 63 

Reajuste, e comunicou ainda que os cálculos efetuados pela AGIR excluíram a aplicação do 64 

Reajuste nos anos de Revisão Ordinária (2014 e 2018), em descumprimento às regras previstas 65 

no Contrato de Concessão e ocasionando um desequilíbrio que será cumulativo ao longo dos 66 

anos. Finalizando a apresentação, o senhor Frederico Turolla exibiu os gráficos das Receitas 67 

(Receita Real e Nominal Equivalente) da 1ª a 4ª Revisão Ordinária, explicando a aplicabilidade 68 

de reajustes no modelo de revisão tarifária. Tomando a palavra, o senhor Luiz Felipe P. L. 69 

Graziano fez uma consideração ao contrato, explicando que este prevê um mecanismo de 70 

reajuste e um de revisão. Para o reajuste, o remédio considerado no contrato é a aplicação, a cada 71 

doze meses, do IPCA. Mencionou ainda que a Concessionária trouxe o senhor Frederico Turolla 72 

para esta reunião na condição de consultor independente, para ter uma análise de um terceiro e 73 

que não houvesse mais dúvidas em relação ao Processo de Revisão. Em seguida, o senhor Edi 74 

Bortoli tomou a palavra e informou que a proposição da Concessionária é de que não seja 75 

concluído o Processo da forma que se encontra, pretendendo que seja aprofundada a discussão 76 

para aprimorar a metodologia, discutir questões do contrato de forma mais profunda e preservar 77 

o equilíbrio econômico em discussão, visto que, é onde encontra-se a garantia para dar 78 

seguimento a evolução do trabalho dentro do município. Tomando a palavra, a senhora Noemia 79 

Bohn questionou acerca da inflação, se é considerada em ano de revisão, quando o senhor Luiz 80 

Felipe P. L. Graziano respondeu que a Metodologia de revisão ordinária não prevê uma solução 81 

para o reajuste, sendo necessária a aplicação do IPCA a cada doze meses, conforme indicado no 82 

contrato. Assim, diferente do que entendeu o parecer administrativo nº 056/2018, o processo de 83 

revisão não seria suficiente para remediar o problema da corrosão dos preços no período de 84 
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revisão, sendo necessário aplicar o reajuste (IPCA) também nos anos de revisão para 85 

manutenção do equilíbrio econômico – financeiro.  A senhora Noemia Bohn questionou ainda se, 86 

quando é feita a revisão, não é feita a deflação para verificar o preço de anos atrás, e o senhor 87 

Daniel A. Narzetti explicou que é considerada a inflação dentro da metodologia para transferir os 88 

valores para o ano atual, quando se é deflacionada da inflação que não foi dada. Logo em 89 

seguida, o senhor Luiz Felipe P. L. Graziano explanou ainda que não há uma divergência entre a 90 

Agência e a Concessionária, tendo como objetivo comum, a preservação do contrato nos efeitos 91 

da inflação, mesmo em anos de revisão. A divergência é sobre a correta aplicação da 92 

metodologia da revisão ordinária, pois, conforme comprovado pelo senhor Frederico Turolla, 93 

sem a consideração do reajuste (IPCA) nos anos de revisão, é criado efeito devastador 94 

cumulativo no equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Retomando a palavra, a senhora 95 

Noemia Bohn questiona novamente sobre a consideração do valor atual da inflação faltante do 96 

ano de 2014, e o senhor Luiz Alberto de Souza explicou que, conceitualmente a revisão 97 

pressupõe que pode ser considerada a inflação, e a discussão analisada é justamente sobre 98 

considerar ou não. Tomando a palavra, o senhor Christian M. P. Carvalho apenas se manifestou 99 

para informar que será recorrido à leis e fontes que compõe a matéria de direito para que não seja 100 

vinculado a só um entendimento, e diante disso apresentar o voto da relatora. Dando seguimento 101 

a pauta, o Presidente do Comitê de Regulação deu por encerrado o item 2 (Revisão da Tarifa 102 

Ordinária dos serviços públicos de esgotamento sanitário do Município de Blumenau), e passou 103 

a palavra ao senhor Heinrich Luiz Pasold que esclareceu aos presentes, informando que o 104 

Procedimento tratado segue há 8 (oito) meses, e dentro deste período, foi solicitado à 105 

Concessionária que apresentasse o pleito dos 4 (quatro) anos, e a mesma não se posicionou 106 

mediante os assuntos já discutidos, salvo a contestação. Em seguida, o senhor Luiz Felipe P. L. 107 

Graziano registrou que a divergência surgiu apenas com emissão do parecer administrativo nº 108 

056/2018 no final do ano de 2018 e, ainda, solicitou que fosse realizada uma nova reunião para 109 

discutir novamente o processo, e o senhor Heinrich L. Pasold informou que pode ser feito uma 110 

revisão extraordinária, apresentando o reajuste de diferença da discussão. Tomando a palavra, o 111 

senhor Daniel A. Narzetti resumiu a sua apresentação da reunião do dia 18.02.2019, aos 112 

conselheiros que não estiveram presentes, informando a diferença de percentual do reajuste, e 113 

explicou que o efeito sobre os preços correntes é levado com o efeito da inflação, informando 114 

que o que se deve ficar claro é, onde faltou os 3% (três por cento), qual o ano especificamente e 115 

provar que não foi utilizado naquele ano. Explicou ainda que, caso houver uma Revisão Tarifária 116 

Ordinária que deflacione os valores apresentados, onde não tenha sido aplicado o reajuste 117 

corretamente, o efeito da revisão tarifária não contempla a falta do reajuste. Logo, informou 118 

sobre os efeitos que são trabalhos com o fluxo de caixa, sendo os valores deflacionados ao valor 119 

corrente, e não avaliam os quatro anos neste caso, sendo que, nos anos anteriores foi utilizado os 120 

mesmos valores deflacionados. Em seguida, o senhor Luiz Felipe P. L. Graziano propôs que a 121 

discussão fosse suspensa por 15 (quinze) dias para que o senhor Frederico Turolla apresentasse 122 

uma nota técnica explicitando detalhadamente a falha nos cálculos considerados no parecer 123 

administrativo nº 056/2018, e, diante disso, o senhor Daniel A. Narzetti se manifestou, 124 

comunicando que há 8 (oito) meses os técnicos da AGIR estão trabalhando neste Processo, e 125 

durante esse período a BRK Ambiental não se posicionou para apresentar um plano de revisão 126 

http://www.agir.sc.gov.br/


                               AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 

                       CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

                        MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI – AGIR 

                                                                    COMITÊ DE REGULAÇÃO 

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 

 

4 

tarifária. Não concordando com a suspensão dos 15 (quinze) dias, devido a algumas situações 127 

onde a Concessionária poderá perder mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), indicou que, 128 

havendo uma Revisão Extraordinária, seja apresentado onde está a falha. Dando seguimento a 129 

pauta, o Presidente do Comitê de Regulação informou que o item 3 (Consulta Pública nº 130 

005/2018 – Resolução Normativa de Indicadores) será apresentado na próxima reunião, devido 131 

ao tempo e abriu a palavra aos conselheiros, onde o Diretor da AGIR comunicou que a Agência 132 

está querendo transmitir ao vivo as reuniões, e por isso colocou em votação, sendo aprovado por 133 

unanimidade, com a solicitação do senhor Guilherme S. Pimentel para que seja feito um termo 134 

de autorização de uso de imagem dos conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, o 135 

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os trabalhos desta reunião e 136 

informou que a próxima reunião ordinária deste comitê acontecerá no dia 28/02/2019, para 137 

apresentação do voto da relatora. Na sequência, deu por encerrado os trabalhos desta Reunião 138 

Ordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad doc”, lavrasse a presente ata, e 139 

que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários.  140 

 141 

 142 

 143 

 144 

      145 

_______________________________                           _________________________________                                       146 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 147 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Assessora de Diretoria da AGIR e               148 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 149 
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