ATA NÚMERO VINTE E DOIS - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER

Ao primeiro dia do mês de junho de 2015, às treze horas e trinta minutos, reuniramse os membros do Conselho Participativo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos
Municipais de Erechim na sede da Autarquia, Srs. Edgar Radeski e Joarez Luis Sandri,
representando a AGER-Erechim, Sra. Michele Onhate, representando o Poder Executivo
Municipal, Srs. Joscelino Mikulski e Cleder Lisboa, Sr. Fábio Adamckuz, representando a
Associação das Políticas Públicas, Srs. Laércio José Tubin e Juraci João Scaratti
representando o município de Três Arroios, para tratarem de assuntos atinentes ao órgão
participativo.
Aberta a reunião pelo Diretor-Presidente da AGER, agradeceu à todos que
participaram o evento promovido pela Agência, onde no dia 19 de Maio, tivemos uma
palestra com o biólogo Jackson Muller, com o tema Saneamento Ambiental. Na sequência,
passou-se a explanação do primeiro tema, referente as credenciais para idosos e deficientes
de outros municípios abrangidos pela Amau, para poderem estacionar nas vagas especiais
demarcadas na cidade de Erechim. Foi aprovado por todos conselheiros e deliberado
através da AGER Erechim que se firme convênio com os municípios interessados, onde cada
município confeccione as credenciais para os idosos e deficientes de sua jurisdição, sendo
em seguida validada ou aceita através de decreto, também para uso na cidade de Erechim.
Foi passada a palavra ao Diretor Administrativo -Financeiro da Ager, Sr. Edgar Radeski
onde explicou aos conselheiros que conforme previsto no Contrato de Programa nº 230,
entre o município de Erechim e a Corsan, está previsto o Reajuste Tarifário para o
abastecimento de água. Realizamos um estudo da cesta de índices que determinam o IRT –
Índice de Reajuste de Tarifas, onde os cálculos estão baseados na estrutura de custos da
empresa. Após avaliação detalhada dos índices, foi emitido parecer favorável, concordando
com o IRT 2015, índice de 7,66%, aplicáveis nas faturas dos usuários erechinenses a partir de
01/07/2015. Os conselheiros avaliaram as tabelas e aprovaram o reajuste por unanimidade,
entendendo dessa forma, ficar resguardado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro
do Sistema, visando uma adequada e eficiente prestação dos serviços.
Os representantes do município de Três Arroios foram orientados para que seja
criada uma Lei ou decreto que estabeleça o controle do abastecimento de água naquele
município, bem como o mês de reajuste tarifário e qual índice regerá a atualização.
Foi mencionada a presença pela primeira vez, do Coordenador Operacional da Corsan
para a cidade de Erechim, Sr. Cleder Lisboa.
O Diretor Presidente da AGER participou aos presentes, que na semana passada
tivemos a visita do representante da Expark, Sr. Sérgio Diniz, diretor de operações da
empresa que implantará o estacionamento rotativo em Erechim, onde afirmou que nos
próximos dias estarão iniciando a demarcação das vagas no centro da cidade.
Ficou marcada a próxima reunião do Conselho Participativo para o dia 03 de Agosto
de 2015.
Para ressaltar, foram ausentes os membros do Município de Paulo Bento e

Cruzaltense e também o representante do CONDECON.
Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata, redigida por mim, Edgar Radeski,
Diretor Financeiro da AGER-Erechim, para fins documentais e históricos.
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