ATA NÚMERO SESSENTA - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO –
AGER
Aos dez dias do mês de dezembro 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. José Osvaldo
Leite Camargo, Presidente do Conselho Participativo, Sr. João Batistus e Sr. Wilson A
Batistus representantes da empresa de Transportes Gaurama Ltda, Joarez L. Sandri
Presidente da AGER, Luiz Acorsi Diretor Administrativo/Financeiro da AGER,
Sra.Suelen Lais Debastiani Auditora da AGER, Waldecir Antônio Pereira,
representando a empresa Stacione Rotativo Ltda, e Fernando Backes Secretario
executivo da AGER. O Sr. Joarez L. Sandri Presidente da AGER, 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 foi
encaminhado projeto alterando a composição do conselho, saída do conselho os
membros do fórum da água a pedido do próprio órgão na pessoa do sr. Fábio
Admamzuck. Sr. Joarez Falou que AGER foi favorável ao reajuste da tarifa da
empresa Stacione em 5%, também a AGER foi favorável ao reajuste para a empresa
Transportes Gaurama Ltda em 5,90%, elevando a tarifa para R$-3,60 , já encaminhado
ao poder legislativo. Sr. Joarez falou sobre a reunião e encaminhamento para
aprovação pelo legislativo sobre o projeto dos deficientes físicos. Sr. Acorsi falou
sobre a reunião em Porto Alegre juntos sr Joarez e Sr. Acorsi, na Corsan onde estavam
presentes as 5 Agências reguladores do estado, objetivo principal foi a padronização e
levantamento de todos os bens da Corsan, valor histórico e valor atual de todos os bens
onde as agências reguladoras irão após esses levantamentos dar as certificações.
Nada mais havendo a constar, encerra-se essa ata que segue assinada pelo
representante do Presidente, sendo anexada a relação de presenças.

Sr. José Osvaldo Leite Camargo
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