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ATA Nº 057/2018, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 DA 2 

REUNIÃO DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA 3 

INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 4 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 5 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR REALIZADA EM 6 

BLUMENAU/SC. 7 

 8 

 9 

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

enviada por e-mail na data do dia 12/02/2019, às 14 horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da 11 

AGIR, na sala de reuniões Vale Europeu, na sede da AGIR. A reunião contou com a presença dos 12 

seguintes Conselheiros Titulares: o senhor Christian M. P. Carvalho, o senhor Richard Buchinski, o 13 

senhor José Carlos Spengler, o senhor José Vilson Brassiani, o senhor Guilherme Schmidt Pimentel, 14 

a senhora Noemia Bohn, e além de demais presenças: a senhora Thayana Seibt – Assessora de 15 

Diretoria da AGIR, o senhor André D. Goetzinger – Gerente de Estudos Econômico-Financeiros, o 16 

senhor Daniel Antonio Narzetti – Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte 17 

Coletivo e demais serviços Públicos, a senhora Lucia Regina Vieira Zermiani – Gerente Comercial 18 

da BRK Ambiental, e o senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, e Thayana Seibt, 19 

Assessora de Diretoria da AGIR. A reunião tratou sobre o Procedimento Administrativo nº 056/2018 20 

(Revisão Tarifária Ordinária dos serviços de esgotamento sanitário prestados pela Concessionária 21 

BRK Ambiental – Blumenau S.A.) e do Procedimento Administrativo nº 099/2019 (Reajuste da 22 

Tarifa de Água do SAMAE de Pomerode). Iniciados os trabalhos desta reunião pelo senhor José 23 

Carlos Spengler, Presidente deste Comitê, este passou a palavra ao senhor Daniel A. Narzetti para 24 

apresentação do Procedimento Administrativo nº 056/2018 aos Conselheiros, quando o senhor 25 

Heinrich L. Pasold tomou a palavra e explicou aos presentes que o senhor Daniel A. Narzetti 26 

apresentou estas informações ao Conselho Municipal de Saneamento Ambiental de Blumenau no dia 27 

07/02/2019, e exibiu aos presentes um resumo do que foi apresentado, além das dúvidas levantadas 28 

pela BRK Ambiental. Explicou ainda que no dia 12/02/2019, o Presidente do Comitê e o Diretor 29 

Geral da AGIR sortearam os Relatores para os Procedimentos já ditos, sendo o senhor Richard 30 

Buchinski o Relator do Procedimento nº 099/2019 e o senhor José Vilson Brassiani do Procedimento 31 

nº 056/2018. Porém, como o senhor José V. Brassiani também está vinculado a uma Concessionária, 32 

este se considerou impedido e solicitou que fosse realizado um novo sorteio. Em seguida, passou a 33 

palavra ao senhor Daniel A. Narzetti que apresentou as premissas e contextualizações feitas pela 34 

Agência, falando dos pontos discutidos, sendo as definições de receita, distribuições de despesas, 35 

consideração ou não do seguro, e logo exibiu os dados do período de quatro anos, iniciado em abril 36 

de 2014 e encerrado em março de 2018, referentes aos anos 5, 6, 7 e 8, da concessão de 45 (quarenta 37 

e cinco) anos pelos serviços de esgoto em Blumenau, no qual utilizaram do Anexo VI, do 4º Termo 38 

Aditivo para aplicação da metodologia final nas Revisões Ordinárias. Logo, falou sobre o 39 

desequilíbrio da TIR (Taxa Interna de Retorno) no Pleito que a BRK Ambiental apresentou à 40 

Agência, de 0,51% (zero vírgula cinquenta e um por cento) na TIR Contratual, que é 10,54% (dez 41 

vírgula cinquenta e quatro por cento), e segundo as análises da Concessionária, a TIR calculada é 42 

10,03%. Além deste pedido de Revisão Tarifária, que não houve justificativa do percentual de 43 

Revisão, apresentando somente o desequilíbrio, a BRK Ambiental solicitou um Reajuste, o qual não 44 

foi concedido, de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento) referente ao período de Janeiro/2014 a 45 

Dezembro/2014. Em seguida, o senhor Daniel A. Narzetti falou sobre a justificativa da 46 

Concessionária em relação ao reajuste não concedido e avaliou as defesas apresentadas sendo 80% 47 

(oitenta por cento) em relação ao Reajuste e 20% (vinte por cento) em relação da Revisão Tarifária. 48 

Referente ao contrato de concessão, este é trabalhado com valores com base em Dezembro/2009, no 49 

qual, todo valor auferido no decorrer do ano, é deflacionado pelo IPCA (Índice de Preços ao 50 
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Consumidor Amplo). Em seguida, apresentou as Receitas dos anos 5 (cinco) ao 8 (oito) da BRK 51 

Ambiental, do SAMAE Blumenau/LMDM e da AGIR. Tomando a palavra, o senhor André D. 52 

Goetzinger explicou as diferenças das receitas dos anos, e o senhor Christian M. P. Carvalho 53 

questionou sobre a divergência de valores a cada ano. Em seguida, a senhora Lúcia R. V. Zermiani 54 

explicou aos presentes a variação de receita dos Serviços Complementares em relação ao ano 5, que 55 

ocorreu devido a entrega da Gestão Comercial para o SAMAE, pois a partir deste ano a BRK 56 

Complementar passou somente a executar os serviços relativos ao serviço de esgoto e, em sua 57 

maioria sobre demanda dos clientes, haja visto que as ligações de esgoto executadas durante a 58 

execução das obras são gratuitas aos clientes. Tomando a palavra, o senhor Daniel A. Narzetti 59 

apresentou as despesas depois da Revisão Ordinária, e explicou que a Agência aplicou para os 60 

períodos futuros (9-45) os valores da proposta ajustado no 4º Termo Aditivo. Em seguida, apresentou 61 

por ano, o total dos gastos não reconhecidos como custos pela AGIR, mas sim como despesas. Em 62 

relação ao investimento em esgotamento sanitário, foi apresentado o gráfico explicando os 63 

investimentos reais e os projetados. Tomando a palavra, a senhora Noemia Bohn perguntou sobre a 64 

qualidade dos investimentos nas vistorias, onde o senhor Daniel A. Narzetti respondeu que foram 65 

identificados problemas na qualidade, explicando os fatos ocorridos e os relatórios apresentados da 66 

qualidade das obras. Em seguida, o senhor Guilherme S. Pimentel explicou que o relatório técnico 67 

realizado pela AGIR, utilizou-se de uma análise estatística adotada pela Agência e que essa análise 68 

não representa a realidade da operação. Como exemplo, citou que as medições de profundidade 69 

realizadas pela Agência foram feitas com aparelho manual e não levaram em consideração a 70 

alteração do greide da via, como no caso do bairro Jardim Blumenau, além disso, em mais de um 71 

ponto foram levantadas não conformidades de trechos que estão em discussão, inclusive com registro 72 

em ata e com participação de técnicos da AGIR, onde ficou definido que o conserto da não 73 

conformidade seria de responsabilidade do poder público, como nas vias do entorno do 74 

prolongamento da rua Humberto de Campos. Por final, elencou que o ofício de resposta da 75 

Concessionária foi feito com embasamento técnico e que é importante a leitura e o entendimento de 76 

todos para que as informações corretas sejam divulgadas. Diante disso, foi explicado ainda que, em 77 

45 (quarenta e cinco anos) anos, que é o último ano do contrato de concessão, as obras devem estar 78 

dentro da normalidade. Em seguida, foi apresentado os índices de deflação dos quatro anos, onde 79 

houve uma diferença de 2,57% (dois vírgula cinquenta e sete por cento) em relação a deflação 80 

considerada pelo SAMAE Blumenau, BRK Ambiental e AGIR, além dos dados das receitas e 81 

despesas destes anos. Finalizando a apresentação, o senhor Daniel A. Narzetti exibiu os resultados da 82 

porcentagem da Revisão de Preços em relação a TIR e da RTO calculadas, tendo o desequilíbrio de 83 

3,89% (três vírgula oitenta e nove por cento). Em seguida, foi realizado o sorteio do relator para o 84 

Procedimento Administrativo nº 056/2018, sendo a senhora Adriane Grätsch Thiem eleita. Nada 85 

mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os 86 

trabalhos desta reunião, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad doc”, lavrasse a presente 87 

ata e que, depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada nos termos estatutários. 88 

 89 

 90 

 91 

 92 

      93 

_______________________________                           _________________________________                                       94 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 95 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Assessora de Diretoria da AGIR e               96 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 97 
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