
ATA N  ÚMERO DOIS -   AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2013 – AGER  

Aos vinte e oito dias do mês de Maio de 2013, às dezoito horas e trinta minutos,
reuniram-se os membros da diretoria da AGER Erechim – Agência Reguladora dos Serviços
Públicos  Municipais  de  Erechim,  representantes  dos  órgãos  públicos  municipais,
representantes  de  sindicatos  de  classe,  representante  da  CORSAN,  para  realização  de
audiência  pública  com finalidade de repassar  a  comunidade Erechinense o  reajuste da
tarifa da CORSAN, referente aos serviços de saneamento no município de Erechim - RS.
Iniciando as  atividades da audiência  pública nº  01/2013,  a mesa foi  composta pelo Sr.
Joarez Luis Sandri, Diretor Presidente da AGER-Erechim, pelo Sr. Diego Cantele, secretário
de Obras Públicas e Habitação de Erechim, representando o Prefeito do Município, Sr. José
da Cruz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, Sr. Iris Alves Andrade,
Assessor da Diretoria Comercial da CORSAN. Posteriormente foi passada a palavra ao Sr.
Edgar  Radeski,  Diretor  Administrativo-Financeiro  da  AGER-Erechim,  que  apresentou  a
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, falando acerca de suas
competências, finalidades, seus focos principais, entre outros, para dar conhecimento aos
munícipes  de  Erechim  sobre  a  Autarquia  que  está  em  atividade.  Ao  encerrar  suas
colocações, foi repassada a palavra ao Diretor Presidente da AGER-Erechim, que agradeceu
a presença dos participantes e passou a expor sobre o objetivo principal da AGER-Erechim,
que é de fiscalizar, regular, os serviços públicos existentes no município de Erechim, com
enfoque principal no momento na CORSAN. Posteriormente, adentrou especificamente na
questão tema da presente Audiência Pública, sendo ele o reajuste da tarifa da CORSAN,
que  passará  a  ser  de  conhecimento  de  todos.  Ainda,  abriu  a  possibilidade  de,  em
conversação com a CORSAN e com demais órgãos, rever este reajuste para o ano de 2014.
Finalizou agradecendo a todos e repassando a palavra ao Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores, Sr. José da Cruz, que após agradecer a todos, passou a fazer comentários
acerca da AGER-Erechim, abrindo a possibilidade discussão de diversos temas atinentes a
AGER-Erechim com a comunidade Erechinense através do Poder Legislativo Erechinense.
Relatou sobre a importância do momento, sendo a primeira audiência pública da AGER-
Erechim para tratar das questões atinentes a CORSAN e lamentou a ausência da população
Erechinense, comparecendo em uma pequena minoria. Falou ainda da grande importância
da  AGER-Erechim  para  o  Município  pelo  trabalho  que  ela  representa.  Finalizou
agradecendo a todos e repassando a palavra ao Sr. Edgar Radeski, que passou a tratar do
reajuste tarifário da CORSAN, tema da presente audiência pública,  que se trata de um
reajuste  necessário,  previsto  em contrato  firmado entre  o município  e  a  CORSAN, que
ocorre no mês de junho, anualmente. Falou ainda sobre os contratos de programa, que
entram na competência da AGER-Erechim. Referiu que o índice tratado, índice de reajuste
tarifário, deverá ser estabelecido através de uma cesta de índices, ou seja, vários índices
oficiais,  que  no  presente  caso,  foram aplicados pela  CORSAN,  gerando um índice  para
reajuste. Passou ao demonstrativo dos custos trazidos pela CORSAN, que compõe a cesta



de  índices,  minunciosamente.  Todos  estes  índices,  formaram  a  cesta  de  índices,  onde
chegou-se ao percentual de reajuste para o ano de 2013, de 6,89%, já estabelecido em
contrato, que repõe a inflação. Referiu ainda, que no ano seguinte ocorrerá uma discussão
mais ampla para tal reajuste, repassando a palavra ao Assessor da Diretoria Comercial da
Corsan, Sr. Iris Alves de Andrade, que após cumprimentar a todos, passou a falar acerca da
CORSAN, tratando de suas competências e de suas funções como delegatários do poder
concedentes, no caso o município de Erechim. Referiu que a Corsan sempre busca fazer o
melhor  para a comunidade,  e  que a  fiscalização pela AGER,  é de extrema importância
visando a finalidade da CORSAN, que é o bom atendimento a comunidade. Se colocou a
disposição da comunidade como Serviço Público. Falou do investimento de 32,4 milhões na
transposição do Rio Cravo para evitar eventuais secas no Município e falou em melhorias
no  sistema  de  esgotamento  sanitário  (40  milhões  no  município  de  Erechim).  Citou  a
Audiência Pública da AGERGS em Canoas, que tratou do reajuste tarifário para o ano de
2013  do  serviço  da  CORSAN,  enfatizando  a  presença  do  Diretor  Presidente  da  AGER-
Erechim em tal audiência. Colocou a CORSAN como parceira da AGER, oferecendo total
suporte e abrindo todos os dados necessários para os municípios que assim requererem.
Finalizou agradecendo a todos. Passou-se ao pronunciamento do representante do Prefeito
de Erechim, Sr. Diego Cantele, secretário de Obras Públicas e Habitação de Erechim. Iniciou
parabenizando pela iniciativa da AGER de repassar a comunidade os índices de reajuste
para amplo conhecimento de todos.  Salientou que a  prestação do serviço deve ser de
qualidade diária, atentando para que o serviço prestado imediato, deverá ser de qualidade.
Falou sobre a qualidade do serviço da água, que deverá ser para todos. Passou-se a palavra
aos usuários do serviço que, devendo usar a palavra por até 3 minutos. A primeira usuária,
Rita do Amaral, tratou do problema do alto custo da água em sua residência, em sua Rua,
Rua  Leo  Neuls,  referindo  que  existiu  negligência  pela  Corsan  no  serviço.  Passou-se  a
palavra ao representante do Sindiágua, Sr. Sady, que falou sobre a grande responsabilidade
da AGER-Erechim, em fiscalizar a atuação da CORSAN.

Passou ao Representante da Federasul, Sr. Davi Barros, que representa os trabalhadores do
RS, PR e SC, que elogiou a AGER-Erechim, por realizar a Audiência Pública em Erechim,
dizendo que o dever do estado é de levar agua e esgoto tratado a todos. Relatando ainda
pelo dever de zelar pela democracia, dever da AGER, devendo buscar a equidade, e bom
tratamento a todos. Tratou que o debate deve ser franco entre todas as partes, devendo a
comunidade  ser  informada  de  tudo.  Passou-se  ao  representante  do  SUTRAF,  que
parabenizou o governo de Erechim pela criação da AGER-Erechim. Ampliou a discussão
tratando dos recursos hídricos para todos. Definiu a importância do tratamento do esgoto
sanitário.  Falou  sobre  investimentos  importantes  acerca  da  água,  para  ser  de  melhor
qualidade. Passou ao vereador Leandro Basso, que após cumprimentar a todos, que tratou
sobre a justiça do valor da água em Erechim, dizendo que o valor não é justo, que é muito
elevado.  Falou  que  a  AGER  deve  fiscalizar  a  planilha  de  custos  do  metro  de  água  da



CORSAN,  devendo  ser  revista.  Não  concordou  com  o  discurso  do  representante  da
CORSAN. Disse ainda que o papel da AGER-Erechim é fundamental na presente questão.
Finalizou dizendo que o preço inicial do metro cúbico deve ser revisto. Tratando que não se
pode buscar lucro na prestação do serviço de água, destacando a água em uma visão sócio
econômica. Passou a palavra, Juventude, que falou que em muitas localidades não existe
tratamento de esgoto,  nem água, nem luz elétrica.  Referindo que o valor é absurdo o
cobrado pela água. Passou a palavra a ..., referindo novamente sobre o valor absurdo da
água, que paga muito em sua taxa. Passou a palavra a Jaime Menegati, falando sobre a
sujeira que existe na água no município de Erechim e discutindo acerca do preço da água.
Passou-se  a  palavra  ao  vereador  Nadir  Barbosa,  referindo  que  não  existe  esgoto  no
município,  que  Erechim  está  cheia  de  buracos,  falando  sobre  a  sujeira  da  água  no
município de Erechim. Passou-se a palavra ao gerente da CORSAN de Erechim, Sr. Rodimar
Passaglia, que reconheceu algumas coisas, mas fez questão de esclarecer outras. Falou da
importância da AGER no quesito da fiscalização. Falou sobre os investimentos previstos em
contrato, como a transposição do Rio Cravo. Falou sobre as substituições de Rede, onde
nos próximos dias  o edital  será lançado,  para troca de rede no centro da cidade,  que
resolverá grande parte dos problemas. Falou que a CORSAN nunca cobrou nada sobre o
serviço  de  esgotamento  sanitário,  sendo  que  agora  assumiu  um  compromisso  com
garantias reais, de que irá investir nessa área. Investimentos de 06 milhões de reais no
município  de  Erechim,  através  do  Ministério  das  Cidades,  no  tocante  a  esgotamento
sanitário. Referiu que a CORSAN irá adquirir área para realizar estação do tratamento de
esgoto. Com relação às tarifas, disse que em Erechim tem tarifas sociais, onde se paga pelo
que se consome. Disse ainda que a CORSAN é uma empresa pública, e que atende a todos
sem distinção, assumindo a parceria da CORSAN com a AGER.  O Diretor Presidente da
AGER-Erechim encerrou a audiência pública, relatando que ainda existem muitos assuntos
a ser discutidos, e que a AGER-Erechim, vai  fiscalizar em todos os pontos a CORSAN, e
todos os serviços a ela destinados. Colocando a AGER a disposição de todos os munícipes
de Erechim. 

Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata, redigida por mim, Augusto Caldart Neto,
Executivo da Diretoria da AGER-Erechim, para fins documentais e históricos.
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