COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM n.º 01862-7
CNPJ n.º 76.484.013/0001-45
FATO RELEVANTE
A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, em cumprimento ao
disposto na Instrução CVM n.º 358/2002, comunica a seus acionistas,
investidores e ao mercado em geral, que em complemento ao Fato Relevante do
dia 21 de março de 2017, o Conselho de Administração, na 1.ª/2017 Reunião
Extraordinária, realizada nesta data, APROVOU o encaminhamento à AGEPAR
- Agência Reguladora do Paraná, de documento que tem como objetivo
apresentar a posição da Companhia à Consulta Pública n.º 001/2017 referente à
proposta de Revisão Tarifária Periódica da SANEPAR, no qual requereu:
• Seja acatada a sugestão da Nota Técnica Preliminar, para o fim de fixar o
percentual de 25,63%, como aquele necessário para a possibilitar que a
SANEPAR continue prestando o serviço adequado;
• Sejam consideradas as experiências já aplicadas por outras Agências
Reguladoras no sentido de reduzir o prazo de diferimento previamente
proposto de 8 (oito) anos, fixando-o em até 4 (quatro) anos, ou seja,
dentro do próprio ciclo tarifário;
• Sejam consideradas as experiências já aplicadas por outras Agências
Reguladoras no sentido de aplicar o diferimento de forma a conceder um
percentual maior no primeiro ano ou, no mínimo, aplica-lo de forma
linear dentro do prazo que vier a ser fixado, devidamente corrigido pela
SELIC;
• Seja garantida a possibilidade de inclusão futura dos Custos Adicionais
(CAs) – objeto de glosa junta a BAR – quando da próxima revisão
tarifária;

• Seja contemplado na decisão final, a garantia de aplicação integral do
índice que vier a ser fixado na revisão tarifária para o primeiro ano, caso
haja necessidade de dilação temporal visando a aplicação dos efeitos da
reestruturação tarifária.
Informamos que a Companhia encaminhou tempestivamente referido
documento, bem como participará ativamente da Audiência Pública designada
para o dia 24/03/2017 a partir das 19:00 horas, visando defender seus interesses.
A Companhia manterá informados os acionistas, investidores e o mercado em
geral sobre o andamento deste processo.

Curitiba, 22 de março de 2017.
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