
ATA Nº SESSENTA E DOIS - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO – AGER

Aos vinte e oito dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, conforme convocação por E-mail, para
que cada membros do Conselho Participativo  da Agência  Reguladora dos  Serviços Públicos
Municipais  de  Erechim,  em  virtude  da  pandemia  do  Covid-19,  manifestaram-se  sobre  a
Resolução da AGER, com a finalidade  de elaborarmos a  presenta ata  mediante as seguintes
manifestações dos conselheiros desta Agência: Sr. Roberto Dionísio Fabiani, representante do
Executivo  Municipal,  segundo ele,  defende  também esta  posição  de  não aumento  de  tarifa,
portanto concorda com a posição da AGER. Sr. Luciano Bettio, representante do CONDECON,
concorda  e  apoia  a  manifestação  da  AGER.  Sr.  João  Batistus  representante  da  empresa  de
Transportes Gaurama Ltda, entende que o momento não é propício para o aumento de tarifas
públicas. Julgamos que é mais prudente esperar um pouco, até amainar a pandemia do covid-19.
O Sr. Waldecir Antônio Pereira, representando a empresa Stacione Rotativo Ltda, também está
de acordo para não haver aumento da tarifa.  Sr.  Ivo Antônio Sobis representante da CORSAN
Erechim, não se manifestou sobre o assunto. E o Sr. José Osvaldo Leite Camargo, Presidente do
Conselho Participativo, concorda com a manifestação da AGER e realça que o mesmo está bem
fundamentado.  No  final  das  manifestações  do  Conselho  Participativo  o  Sr.  Valdir  Farina
Presidente  da AGER,  fez  suas  considerações  dizendo que  o momento  é  de  reflexão,  pois  a
pandemia  deixou  a  sociedade  em  geral  empobrecida  e  grande  parte  dos  trabalhadores  sem
emprego. Então, falar em reajuste ou correção neste momento é ir na contramão da lógica dos
fatos, porque é penalizar ainda mais o usuário, consumidor de água. Portanto, a CORSAN deve
entender esta grave situação que estamos passando e neste momento de crise, todos devem dar a
sua  parcela  de  contribuição.  Nada  mais  havendo  a  constar,  eu  Luiz  Acorsi  Diretor
Administrativo/Financeiro da AGER, lavrei a presenta ata que será assinada pelo Presidente do
Conselho Participativo, Sr. José Osvaldo Leite Camargo. Segue anexo a manifestação da AGER
e a relação dos Conselheiros da AGER.

 José Osvaldo Leite Camargo
  Presidente do Conselho Participativo
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NOMINATA  DO  CONSELHO PARTICIPATIVO   DA   AGER 

Sr. Roberto Dionísio Fabiani, representante do Executivo Municipal,  
Sr. Luciano Bettio, representante do CONDECON, 
Sr. João Batistus representante da empresa de Transportes Gaurama Ltda, 
Sr. Waldecir Antônio Pereira, representando a empresa Stacione Rotativo Ltda, 
Sr. Ivo Antônio Sobis representante da CORSAN Erechim, e o,
Sr. José Osvaldo Leite Camargo, Presidente do Conselho Participativo.
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