
 

 

 

DECISÃO TERMINATIVA  

A AGIR ao tomar conhecimento oficial da alteração societária entre a Odebrecht S.A., a Ode-

brecht Ambiental S.A. e a Brookfield Assets Managemet  Inc. (“BROOKFIELD”), aquela detentora 

da Concessão do Esgoto Sanitário do Município de Blumenau, procedeu início de tratativas para ob-

ter informações concretas sobre a mudança do controle social da Concessionária. 

Oficiosamente o assunto era acompanho por intermédio das ações junto aos órgãos controlado-

res, tudo através de informações publicadas na imprensa especializada bem como através de informa-

ções oficiosas, e, dentre estas, de que teriam sido cumpridas todas as obrigações pactuados. 

Entendeu a agência reguladora, porém, que tal situação deveria restar devidamente registrada 

através de documentos e por isso, em 09 de outubro de 2017, o SAMAE/Blumenau, após oficiado, 

encaminhou a documentação que foi produzida à época. 

Em 25/10/2017, a assessoria jurídica da AGIR, por intermédio da assessora Maria de Fátima 

Martins, produziu o Parecer Jurídico nº 067/2017, no qual aborda de forma técnica e fundamentada, o 

previsto nos itens 11.5, 11.6 e 11.7 do Contrato original de concessão dos serviços. 

No citado parecer, além de abordar o texto legal, são apresentadas doutrinas e decisões de outros 

órgãos diversos no sentido de convalidar e ancorar o seu entendimento e convencimento. 

Por último, a BRK AMBIENTAL – Blumenau S.A., também em atenção ao solicitado, encami-

nha documentos no mesmo sentido e com mais detalhes que consolidam as informações. 

Por todas aquelas razões, ora aqui ratificadas, e ainda com amparo na documentação encaminha-

da pela Concedente SAMAE/Blumenau, e que integra esta documentação, a AGIR, por intermédio de 

seu Diretor Geral, abaixo assinado, e com fundamento no Parecer Jurídico já acima citado, entende 

que os princípios legais e contratuais ajustados para o caso de troca de controlador, foram atendidos, 

SMJ. 

Em razão desta situação, a documentação deve ser toda juntada ao procedimento do controle do 

contrato de concessão, juntamente com essa decisão. 

 

Blumenau, 03 de novembro de 2017. 

 

Heinrich Luiz Pasold 

Diretor Geral. 


