ATA NÚMERO CINQUENTA E OITO - REUNIÃO CONSELHO
PARTICIPATIVO – AGER
Aos seis dias do mês de agosto 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, Sr.Ivo Antônio Sobis representante da CORSAN Erechim, Sr. Roberto D.
Fabiani, representando o Sr. José Osvaldo Leite Camargo, Presidente do Conselho
Participativo, representante do Poder Executivo, Joarez L. Sandri Presidente da AGER,
Luiz Acorsi Diretor Administrativo/Financeiro da AGER, Waldecir Antônio Pereira
representando a empresa Stacione Rotativo Ltda, o Engenheiro Civil Paulo Soligo e a
Auditora Suélen Debastiani, ambos funcionários da AGER. O Diretor
Administrativo/Financeiro da Ager Sr. Luiz Acorsi, deu abertura a reunião,
cumprimentou e agradeceu a presença de todos, salientando a importância da reunião,
tendo em vista os assuntos a serem tratados. O primeiro assunto a ser discutido foi a
sugestão da CORSAN, da inclusão do serviço de substituição de lacre na tabela de
serviços indiretos com o preço de R$ 21,86 (vinte e um reais e oitenta e seis centavos),
sendo o mesmo aprovado. Outro assunto tratado foi a adoção do Regulamento dos
Serviços de Água e Esgoto , resolução decisória RED nº 467/2018 AGERGS,
publicada no diário oficial do RS em dezembro de 2018, igualmente aprovado. O
último assunto foi a apresentação da solicitação de reajuste da taxa de estacionamento
o qual recebeu comentário do Sr Roberto Fabiani, solicitando que a empresa apresente
todos os dados referente aos gastos e/ou investimentos que são compatíveis com o
permitido pelo contrato vigente e entregar junto a AGER para que ela proceda o
encaminhamento já com o parecer da auditora e assim seja analizado conforme
preconiza o item 9.4. O Poder Concedente, juntamente com a AGER, analisará os pleitos de reajustes
e/ou revisão, sendo que os reajustes serão analisados a cada 12 (doze) meses, conforme solicitação da

Nada mais havendo a constar, encerra-se essa ata que
segue assinada pelo representante do Presidente, sendo anexada a relação de presenças.
Concessionária e análise da AGER.
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