
ATA NÚMERO CINQUENTA- REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO – AGER

Aos trinta dias do mês de maio de 2018, às nove horas, conforme prévia convocação,
deu-se seguimento a reunião do dia 28 de maio, onde reuniram-se os membros do
Conselho Participativo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de
Erechim, onde se fizeram presentes,   o  Presidente do Conselho Roberto Dionísio
Fabiani,  José O. Leite Camargo ,  representantes do Poder Executivo,   Diego Pilati
representante do CONDECON,  Waldecir Antonio Pereira representante da Stacione,
Ivo  Antonio  Sobis,  representante  da  CORSAN  de  Erechim,  Joarez  Luís  Sandri,
Presidente da AGER e Marcos Mroczkoski, Agente Fiscal da AGER.
Deu início a reunião,  o Presidente do Conselho, Roberto D. Fabiani agradecendo a
presença de todos, passando a palavra ao Presidente da Ager, Joarez Luís Sandri, que
imediatamente  deu  inicio,  abrindo  a  pauta  da  reunião,  sendo  o  reajustes  da
CORSAN, que deverá entrar em vigor a partir do dia 1 de junho de 2018. Foi lido o
parecer  do  Diretor  Administrativo-financeiro,  onde  relatou  sobre  a  formula  de
reajuste,  onde o contrato e a nota técnica n° 1 devem ser seguidas para fins de
atendimento do equilíbrio do contrato, seguiu o presidente da AGER  relatando que
o reajuste é previsto em contrato e normativas da AGER, assim, relata que foram
aplicados os índices do mês de abril de 2018, de acordo com o que dispõe o contrato
e  a  nota  técnica,  sendo que  foi  apresentado a  todos  os  conselheiros  presentes,
expondo de forma clara o cálculo realizado, resultando no índice de 3,099%, porém,
foi  exposto  pelo  Diretor-presidente  que,  a  Corsan  não  vem  atendendo  o  Plano
Municipal de Saneamento, quanto a perdas de faturamento, tendo uma perda de
água tratada considerável, tendo inclusive sido alertada no reajuste do ano de 2017,
que, caso não reduzisse a pontos aceitáveis, eis que o PMSB, prevê uma redução de
5% ao ano, haveria um desconto no próximo reajuste, sendo assim, a AGER propõe
para homologação o percentual de 2,59%, punindo a concessionária em 0,50%.
      Após aprovação por unanimidade, nada mais havendo a constar, encerra-se essa
ata que segue assinada pelo Presidente, sendo anexada a relação de presenças.

Roberto Dionísio Fabiani
Presidente do Conselho Participativo


