
ATA NÚMERO OITO -   AUDIÊNCIA PÚBLICA 05/2013 - AGER

Aos vinte e dois dias do mês de Outubro de 2013, às dezenove horas, reuniram-
se  os  membros  da  diretoria  da  AGER  Erechim  –  Agência  Reguladora  dos  Serviços
Públicos  Municipais  de  Erechim,  representantes  dos  órgãos  públicos  municipais,
representante  da  CORSAN,  para  realização  de  audiência  pública  com  finalidade  de
repassar a comunidade Erechinense uma prestação de contas referente as atividades
desenvolvidas pela CORSAN no Município de Erechim - RS. Iniciando as atividades da
audiência pública nº 05/2013, a mesa foi composta pelo Sr. Joarez Luis Sandri, Diretor
Presidente da AGER-Erechim, pelo Sra. Ana Lúcia de Oliveira, vice-prefeita de Erechim,
no ato representando o Prefeito do Município, Sr. José da Cruz, presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de Erechim, Sr. André Finamor, Superintendente da CORSAN,
no ato representando o Presidente da entidade, Sr. Paulo Berta, superintendete regional
da CORSAN, Sr. Darlan Koleti, engenheiro de obras da CORSAN, Sr. Rodimar Passaglia,
gerente da CORSAN Erechim. Posteriormente foi  passada a palavra ao Sr. Joarez Luis
Sandri, Diretor Presidente da AGER-Erechim, agradeceu a presença dos participantes e
passou a expor sobre importância do serviço da CORSAN e da qualidade com que o
serviço  é  prestado.  Posteriormente,  adentrou  especificamente  na  questão  tema  da
presente Audiência Pública, sendo ela a prestação de contas dos Serviços prestados pela
CORSAN, que passará a ser de conhecimento de todos, finalizou agradecendo a presença
de  todos  e  repassando a  palavra  à  Vice-Prefeita  Ana de  Oliveira,  que fez  um breve
histórico sobre como o Contrato foi firmado entre Município e CORSAN, e salientou a
importância de tal audiência Pública para prestar contas à população Erechinense sobre
as  atividades  realizadas  pela  CORSAN,  finalizou  agradecendo  aos  participante  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  para  a  comunidade  Erechinense  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. Posteriormente, o Sr. Paulo Berta fez uma
retrospectiva breve sobre o contrato firmado entre CORSAN e Município, falando sobre
o que já foi investido, algumas metas e adiantando orçamentos para ser investidos no
município de Erechim durante o prazo do contrato, finalizou e repassou a palavra ao Sr.
André Finamor, representando a Presidência da CORSAN-RS, que fez um breve histórico
sobre a empresa CORSAN, para conhecimento da comunidade e também detalhes sobre
o contrato firmado entre as partes e fiscalizado pela AGER-Erechim. Antes de adentrar a
questão  das  metas  previstas  em  contrato,  salientou  que  foram  feitos  diversos
investimentos no Município e que a CORSNA-RS já está adiantando o Contrato Firmado
entre as partes. Relatou ainda que serão feitos diversos investimentos no Município,
tendo em vista que a empresa firmou contrato que prevê investimentos no montante de
R$ 260.000.000,00 MILHÕES de reais, no prazo do contrato. Referiu ainda que as obras
de transposição do rio cravo estão dentro do cronograma, sendo foi anunciado fim da
possibilidade de racionamento de água em erechim, mesmo com a obra no estagio em



que se encontra já seria possível o bombeamento de água na barragem, o que enseja no
fim de qualquer  possibilidade  de racionamento.  Informou que já  foi  licitada e  deve
iniciar no mês de novembro a obra de substituição da tubulação de água potavel, no
total serão 28.300m de canos, atendendo mais de 50 ruas da cidade, acabando com os
problemas de água com coloração, bem como, reduzindo as intevenções para consertos.
Mencionou que deverá ser publicado na próxima semana o decreto de desapropriação
das  áreas  onde  será  construída  a  estação  de  tratamento  de  esgosto.  Ainda,  foi
confirmado pela corsan que sera atendido o cronograma de tratamento de esgoto e em
6 anos deverá atingir 78% das economias de agua com tratamento do esgoto. Por fim, o
plano de saneamento esta sendo seguido e o contrato cumprido nos termos ajustados.

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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