ATA NÚMERO CINQUENTA E CINCO - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO – AGER
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, conforme
prévia convocação, reuniram-se os membros do Conselho Participativo da Agência Reguladora
dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, onde se fizeram presentes, Ivo Antônio Sobis
representante da CORSAN Erechim, Srs. Roberto D. Fabiani e José Osvaldo Leite Camargo,
representantes do Poder Executivo, Emerson Silvestrini representante da Empresa de
Transportes Gaurama, Joarez L. Sandri Presidente da AGER, Luiz Acorsi Diretor
Administrativo/Financeiro da AGER, e Nádia Luciana Varotto representante de Três Arroios,
Anderson T. Bagatini representante de Barra do Rio Azul para debaterem os assuntos em pauta:
O Presidente do conselho participativo da AGER Roberto Dionísio Fabiani, deu abertura dos
trabalhos agradecendo a presença de todos e enfatizou da importância da reunião pela pauta a
ser tratada e de imediato passou a palavra ao Presidente da AGER que tratou dos seguintes
assuntos: Eleição. Por estar vencendo o tempo que poderia estar no cargo o Presidente Roberto
D. Fabiani, foi eleito então, o Sr. José Osvaldo Leite Camargo como o novo Presidente do
Conselho Participativo. A AGER está fazendo encaminhamento da documentação junto a CIEE –
Centro de Integração Empresa-Escola, com o Objetivo de contratar um estagiário que coordenará
o Projeto de revitalização das nascentes da barragem da CORSAN. A AGER anunciou que no
próximo dia 06 de maio, tomará posse os dois aprovados no último concurso promovido pela
AGER, o Engenheiro Civil Paulo Soligo e a contadora Suellen Debastiani. Usou da palavra
Nádia Luciana Varotto, para comunicar a todos que Três Arroios fará uma Audiência Pública para
informar a população, sobre a ETE daquele Município. O assunto Corsan e o contrato programa
com o Município de Erechim que está sob Judice. Todos concordaram que temos que esperar a
decisão do TCE em liberar que o Município possa continuar com o Edital de licitação. Antes de
encerrar a reunião, foram entregues os Processos Administrativos Nrs 03, 04 e 05/2018 ao
Conselheiro Sr. José Osvaldo Leite Camargo em substituição a carga feita ao conselheiro Sr
Diego Pilatti, para que apresente na próxima reunião, parecer aos mesmos. Nada mais havendo a
constar, encerra-se essa ata que segue assinada pelo Presidente, sendo anexada a relação de
presenças.

José Osvaldo Leite Camargo
Presidente do Conselho Participativo
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