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DECRETO Nº 083/2020 

 
NOMEIA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO TÉCNICO 

PARA A APRESENTAÇÃO DE AÇÕES, ESTUDOS, DOCUMENTOS E 

SUGESTÕES PARA APRECIAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE E 

DECISÃO DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADOS 

PELA CONCESSIONÁRIA BRK AMBIENTAL – BLUMENAU S.A NO 

MUNICÍPIO DE BLUMENAU – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

AGIR Nº 121/2020.  

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle 

e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto nº 067/2020, observadas as disposições do Novo Protocolo de 

Intenções da AGIR, e com amparo nas cláusulas do contrato de concessão para prestação do serviço 

público de esgotamento sanitário de Blumenau, e seus Aditivos Contratuais, e de acordo com os 

demais dispositivos legais aplicáveis e  que se fizerem necessários e indispensáveis para tal.  

 
Considerando, a instauração do Procedimento Administrativo AGIR nº 121/2020, cujo 

objeto é a Revisão Tarifária Extraordinária dos serviços públicos de esgotamento sanitário prestados 

pela Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A no município de Blumenau/SC;  

 
Considerando que no item 22.5 da CLÁUSULA 22ª – REVISÃO ORDINÁRIA, do Contrato 

de Concessão da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico do Município de Blumenau, 

estabelece que a AGIR, a qualquer momento, poderá determinar a criação de grupo de trabalho, 

com representantes das Partes, para discussão técnica acerca da revisão; 

 
Considerando a manifestação das partes no Procedimento Administrativo nº 121/2020, 

o que ocorreu através das correspondências nº DIR 160/2020 – SAMAE (BRK Ambiental) e Ofício nº 

220/2020/SAMAE/PRES, para que apresentassem a nominata para a composição de um grupo de 

trabalho técnico com representação das partes, para a análise da Revisão Tarifária Extraordinária 
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dos serviços públicos de esgotamento sanitário prestados pela Concessionária BRK Ambiental – 

Blumenau S.A no município de Blumenau/SC;  

 

RESOLVE: 

 

EXPEDIR, este Decreto o qual tem por fundamento o que segue: 

 

Art. 1º Por força da manifestação das Partes (no caso: SAMAE de Blumenau, 

Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A e o município de Blumenau), exarada nos Autos do 

Procedimento Administrativo nº 121/2020, e em especial as indicações recebidas com a 

apresentação de nominata para a composição de um grupo de trabalho técnico com representação 

das partes, para que enfim sejam realizadas ações, estudos, documentos e sugestões para 

apreciação e utilização na análise e decisão da Revisão Tarifária Extraordinária dos serviços públicos 

de esgotamento sanitário prestados pela Concessionária BRK Ambiental – Blumenau S.A no 

município de Blumenau/SC;  declara-a, portanto, constituída e  composta pelos membros abaixo 

relacionados, da seguinte forma: 

 
a) Coordenação: Daniel Antonio Narzetti – Gerente de Controle, Regulação e 

Fiscalização Transporte Coletivo e demais Serviços Públicos da AGIR; 

b) Representantes da AGIR: André Domingos Goetzinger – Gerente de Estudos 

Econômico-Financeiros da AGIR, Luciano Gabriel Henning – Assessor Jurídico 

da AGIR, e Ricardo Hübner – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de 

Saneamento Básico da AGIR; 

c) Representantes do SAMAE de Blumenau: Leandro Henrique Fernandes de 

Sousa – Economista, Cinthia Regina Gomes – Advogada, José Jacques Zeitoune 

– Engenheiro Civil; 

d) Representantes da BRK Ambiental: Guilherme Abdallah Mudim – Advogado, 

Talles Scudeiro Santana – Engenheiro, e Roberto Damaso – Administrador; 

e) Representantes do Município de Blumenau: Julio Augusto Souza Filho – 

Advogado, Ana Paula Lapolli Isensee – Engenheiro, e Paulo Eduardo de Oliveira 

Costa – Economista/Contador; 
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Art. 2º As competências e deliberações a cargo deste Grupo de Trabalho, pautar-se-ão 

pelo que dispõe o Novo Protocolo de Intenções da AGIR, do Contrato de Concessão dos Serviços de 

Esgotamento Sanitário de Blumenau e seus respectivos Termos Aditivos; ficando, outrossim, a 

encargo e deliberação de quaisquer dúvidas que surgirem no decorrer dos Trabalhos Técnicos o 

Diretor Geral da AGIR, a quem caberá tomar as medidas, exarar decisões e determinar outros 

encaminhamentos porventura necessários.  

 

Art. 3º A direção da Comissão será exercida pelo Diretor Geral da AGIR, que além do 

local e material para as reuniões, disponibilizará pessoal administrativo, quando necessário, para os 

registros das decisões, providências e assessoramento; privilegiando-se a utilização dos meios 

digitais disponíveis para o cumprimento dos objetivos perseguidos, em especial a realização de 

reuniões por videoconferência entre outros recursos disponíveis para enfim evitar a aglomeração 

de pessoas. 

 

Art. 4º As partes diretamente envolvidas na revisão tarifária extraordinária poderão se 

valer de terceiros, devidamente autorizados, para em seu nome participar das reuniões e apresentar 

elementos técnicos para o regular andamento dos trabalhos deste Grupo Técnico de Trabalho. 

 
Art. 5º De cada reunião e/ou evento realizado pelo Grupo Técnico de Estudo, que 

sempre deverá ter o quórum mínimo de três (03) das entidades mencionadas no art. 1º deste 

Decreto, deverá ser elaborada uma ata ou um relatório, retratando as decisões deliberadas, e o 

resultado dos votos, quando necessário. 

§ 1º Cada entidade integrante do Grupo Técnico terá direito a dois (02) dois votos, 

exceto a Prefeitura e o SAMAE/Blumenau, que terão direito a um voto, levando em consideração 

que fazem parte do mesmo ente público (município e concedente), respeitado desse modo, a 

paridade.  

§ 2º Em caso de empate, o Diretor Geral do AGIR proferirá o voto de desempate. 

 

Art. 6º Ao final dos trabalhos do Grupo Técnico de Estudo, será lavrado um documento 

com as propostas aprovadas, de modo que, a partir dele, possa ser elaborado uma minuta de termo 



 
 

4

 
 

aditivo contratual, que submetido às partes, será assinado e entregue à AGIR, para que passe a 

integrar o Procedimento Administrativo nº 121/2020.  

 

Art. 7º Fica facultado a Agência de Regulação, em sendo necessário, a contratação de 

empresa especializada, para análise das propostas aprovadas, bem o conteúdo da minuta do termo 

aditivo, de deverá ser, ao final assinado pelas partes, para os devidos legais e necessários fins. 

 

 

Blumenau, em 14 de julho de 2020. 

 

 
 
 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 


