
 
 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM BLUMENAU/SC AOS 1 
05 DE MAIO DE 2017, ENTRE AGIR, HOSPITAL SANTO 2 
ANTÔNIO, SAMAE BLUMENAU E CONCESSIONÁRIA BRK 3 
AMBIENTAL. 4 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, de acordo com a 5 
convocação enviada previamente aos interessados, às 09h:00min, na sede da AMMVI - 6 
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, reuniram-se os representantes 7 
nomeados pela AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, 8 
HSA - Hospital Santo Antônio, SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 9 
Blumenau e Concessionária BRK Ambiental. A reunião contou com a presença do Sr. 10 
Heinrich Luiz Pasold – Diretor Geral da AGIR, Sr. Caio Barbosa de Carulice – Agente 11 
Administrativo Técnico da AGIR, Sr. Sérgio Pintarelli - Tesoureiro do Hospital Santo 12 
Antônio, Sra. Nicolle Lana Machado - Comercial do SAMAE Blumenau, Sra. Amanda 13 
Demarchi - Financeiro do SAMAE Blumenau, Sr. Guilherme S. Pimentel - Operação da 14 
Concessionária BRK Ambiental e a Sra. Lucia R. V. Zermiani - Comercial da 15 
Concessionária BRK Ambiental. Os trabalhos da reunião foram iniciados pelo Diretor 16 
Geral da AGIR, que cumprimentou a todos os presentes, designando o Sr. Caio para 17 
secretariar os trabalhos. Em seguida foi apresentada a Ordem do Dia, qual seja: 18 
Apreciação do pedido efetuado pelo HSA no que tange implantação da tarifa de 19 
esgoto hospitalar social. Tomando a palavra, o Sr. Sérgio explanou sobre ofício 20 
anteriormente encaminhado à AGIR, destacando que atualmente a média mensal de 21 
gastos com a tarifa de esgoto sanitário junto à Concessionária BRK Ambiental é de R$ 22 
8.450,00, representando um gasto anual de aproximadamente R$ 101.400,00, sendo 23 
estes gastos específicos do HSA. De forma adicional, ressaltou que após a criação da 24 
tarifa de água hospitalar social, no ano de 2016, a média mensal de gastos com o 25 
fornecimento de água junto ao SAMAE é de R$ 866,00, representando um gasto anual 26 
de R$ 10.392,00. Neste sentido, o Sr. Sérgio reiterou a importância da AGIR, SAMAE e 27 
BRK Ambiental na aprovação da tarifa de água hospitalar social, contribuindo com o 28 
equilíbrio positivo do orçamento anual de 2016. Contudo, neste contexto, alertou que o 29 
HSA prevê em seu orçamento anual de 2017 um valor aproximado de sete milhões de 30 
prejuízo. Assim, diante da situação anteriormente exposta, o Sr. Sérgio solicitou aos 31 
presentes a possibilidade da criação de uma tarifa de esgoto hospitalar social, 32 
específica para o HSA, em função de ser uma entidade filantrópica, objetivando 33 
principalmente redução de despesas e garantia do atendimento a toda população da 34 
região. Dando sequência, o Sr. Sérgio informou que teria uma reunião no dia oito de 35 
maio do corrente ano, às 10h00min, com o Sr. Alexandro Fernandes – Diretor 36 
Presidente do SAMAE e Sr. Alexandre Caminha - vereador do município de Blumenau, 37 
visando discutir o assunto em pauta. Por fim, relatou que o próximo passo seria 38 
protocolar o pedido de criação da tarifa de esgoto hospitalar social, por meio de ofício, 39 
junto ao diretor presidente do SAMAE, anexando os devidos documentos 40 
comprobatórios (orçamento anual de 2017). Dando sequência, a Sra. Lucia recordou 41 
que em 2016, quando da criação da tarifa de água hospitalar social e pública municipal, 42 
o SAMAE firmou o compromisso de realizar melhorias em hidrometria, para recuperar 43 
através da aplicação da tarifa justa, a renúncia de receita originada desta nova estrutura 44 
tarifária. Destacou que o SAMAE é o Poder Concedente e responsável para aprovar a 45 
criação da tarifa de esgoto hospitalar social, e que novamente teria que ser realizado um 46 
estudo entre SAMAE e Concessionária, avaliando o possível impacto no equilíbrio 47 
econômico-financeiro do contrato de concessão, e como seria efetuada a recuperação 48 
da receita.. Só assim poderia responder ao pleito do HSA, sobre a possibilidade de 49 
aprovação desta nova tarifa de esgoto. O Sr. Pasold reiterou a importância de realizar 50 



 
 

 

os devidos estudos para evitar um possível desequilíbrio econômico-financeiro do 51 
contrato de concessão, bem como de não onerar de alguma maneira a tarifa paga 52 
atualmente pelos demais usuários. A Sra. Amanda e Sra. Nicolle firmaram o 53 
compromisso de comunicar previamente o Sr. Alexandro Fernandes – Diretor Presidente 54 
do SAMAE sobre a pauta apresentada e o que foi acordado na reunião. Por fim, o Sr. 55 
Pasold passou a palavra aos presentes para determinação dos encaminhamentos finais, 56 
obtendo posicionamento favorável dos participantes, determinando-se assim a tomada 57 
das seguintes medidas e providências necessárias, a saber: 1) Aguardar a reunião do 58 
Sr. Sergio com o SAMAE, dia 08/05/17. 2) Solicitar nova manifestação do HSA e 59 
SAMAE, a partir de 15/05/17. Nada mais havendo a ser tratado, o Diretor Geral da AGIR 60 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos desta reunião, 61 
determinando que eu, Caio Barbosa de Carulice, secretário “ad hoc”, lavrasse a 62 
presente ata, que será enviada aos e-mail´s disponibilizados pelos presentes na Lista de 63 
Presença assinada, a qual considerar-se-á então aprovada após a comprovação do seu 64 
envio, leitura e silêncio das partes quanto as eventuais alterações. 65 
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___________________________________ 
Heinrich Luiz Pasold 
Diretor Geral da AGIR 

___________________________________ 
Caio Barbosa de Carulice  

Agente Administrativo Técnico da AGIR                                                                                        
e  Secretário “ad hoc” 
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