ATA NÚMERO TRÊS - AUDIÊNCIA PÚBLICA 03/2013 - AGER

Aos dezoito dias do mês de Junho de 2013, às dezenove horas, reuniramse os membros da diretoria da AGER Erechim – Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Municipais de Erechim, representantes dos órgãos públicos municipais,
representante da CORSAN e população, para realização de audiência pública
com finalidade de repassar a comunidade Vila Capoerê, situada no município de
Erechim, a possibilidade de ter o sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário fornecido pela CORSAN e não mais pelo Município de
Erechim. Iniciando as atividades da audiência pública nº 03/2013, o Diretor
Adm/Financeiro da AGER, Sr. Edgar Radeski fez a abertura da audiência
formando a mesa dos trabalhos, composta pelo Sr. Joarez Luis Sandri, Diretor
Presidente da AGER-Erechim, pelo Sr. Luis Carlos Parise, secretário de
Agricultura de Erechim, representando o Prefeito do Município e Sr. Rodimar
Passaglia, Gerente da CORSAN/Erechim. O Sr. Edgar Radeski 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 moradores da Comunidade sobre a Autarquia que está em
atividade. Destacou também que uma das prerrogativas da AGER é defender o
direito dos usuários, sendo que a realização desta audiência é justamente para
esclarecer à comunidade deste Distrito quanto às mudanças que acarretarão a
partir do abastecimento de água através da Corsan. Foi mostrado através do
telão alguns exemplos dos valores atualmente pagos pelo abastecimento de
água e quanto começariam a pagar com a prestação dos serviços da Corsan.
Imediatamente houve a manifestação de algumas pessoas, dizendo que ficaria
muito mais caro o abastecimento através da Corsan e que a comunidade do
Distrito não precisaria fazer essa mudança. O Sr. Pedro Antunes Pires, pedindo a
palavra, destacou que o poço existe há mais de 25 anos e nunca faltou água para
o Distrito e, portanto, gostaria que ficasse do jeito que está hoje. Na sequência,
tomou a palavra o Diretor Presidente da AGER-Erechim, que agradeceu a
presença dos participantes e dissertou sobre os prós e os contras da
implantação do sistema de abastecimento de água oferecido pela CORSAN. Na
sequencia tomou a palavra o Sr. Rodimar Passaglia, Gerente da
CORSAN/Erechim, que se colocou a disposição da Comunidade para implantar o
sistema da CORSAN, como determina no Contrato firmado entre Município e
CORSAN, dizendo que a CORSAN cumprirá com todas suas obrigações, se o
serviço for aceito pela comunidade. Referiu ainda sobre os preços que seriam

maiores do que os fornecidos pelo Município, esclarecendo que é o valor
praticado em todos estado do Rio Grande do Sul. Passou-se ao pronunciamento
do representante do Prefeito de Erechim, Sr. Luis Carlos Parise, secretário de
Agricultura de Erechim. Iniciou parabenizando pela iniciativa da AGER de realizar
a audiência pública para consultar os moradores da comunidade se desejam ou
não ter o serviço da Corsan, referindo que o Município sempre estará presente
em tais discussões, dissertando ainda que, caso aceite o serviço da CORSAN
serão realizadas alterações contratuais para se adaptar a situação, caso não seja
aceita também será procedida à alteração do contrato. Salientou que a
prestação do serviço deve ser de qualidade. Após serem repassadas todas as
informações pertinentes aos moradores da comunidade, sobre os serviços, foi
criada uma Comissão para decidir se vai ser implantado o serviço da CORSAN ou
não. Formada a Comissão os membros escolhidos foram os seguintes: Sr. Ivan R.
Glaskewicz, Sr. Pedro Antunes Pires, Sr. José Bortolossi e Sra. Melania Prichua
Calgatti. A referida Comissão promoverá mais alguns debates na comunidade,
inclusive entrando em contato com os usuários que não puderam comparecer
nesta Audiência Pública, esclarecendo os fatos para a tomada de decisão. Foi
estabelecido o prazo até dia 05/07/2013 para a comissão apresentar uma
resposta em forma de ofício para a AGER –Erechim sobre as decisões que foram
tomadas. Encaminhando para o encerramento das atividades, o Diretor da Ager,
Sr. Joarez Luis Sandri anunciou que a AGER ERECHIM está á disposição de toda
comunidade para outros esclarecimentos necessários. 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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