ATA NÚMERO QUATRO - AUDIÊNCIA PÚBLICA 04/2013 - AGER

Aos dezenove dias do mês de Junho de 2013, às dezenove horas,
reuniram-se os membros da diretoria da AGER Erechim – Agência Reguladora
dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, representantes dos órgãos
públicos municipais, representante da CORSAN e população, para realização de
audiência pública com finalidade de repassar a comunidade Vila Jaguaretê,
situada no município de Erechim, a possibilidade de ter o sistema de
abastecimento de água e esgotamento sanitário fornecido pela CORSAN e não
mais pelo Município de Erechim. Iniciando as atividades da audiência pública nº
04/2013, o Sr. Edgar Radeski, Diretor Administrativo-Financeiro da AGERErechim conduziu a formação da mesa para os trabalhos desta noite, tendo a
presença do Sr. Joarez Luis Sandri, Diretor Presidente da AGER-Erechim, pelo Sr.
Luis Carlos Parise, secretário de Agricultura de Erechim, representando o
Prefeito do Município, pelo Sr. Darci Barbieri, Presidente do Conselho Econômico
de Jaguaretê e pelo Sr. Rodimar Passaglia, gerente da CORSAN/Erechim. O Sr.
Edgar Radeski apresentou a Agência Reguladora dos Serviços Públicos
Municipais de Erechim, falando acerca de suas competências, finalidades, seus
focos principais, entre outros, para dar conhecimento aos moradores da
Comunidade sobre a Autarquia que está em atividade. Através do telão
instalado, a comunidade teve acesso à alguns exemplos de como está o
abastecimento de água atualmente e como seria através da Corsan. Sr. Edgar
esclareceu que uma das prerrogativas da AGER Erechim é defender os direitos
dos usuários, e por esse motivo estamos realizando esta audiência pública. Na
sequência, tomou a palavra o Diretor Presidente da AGER-Erechim, Sr. Joarez,
que agradeceu a presença dos participantes e passou a expor sobre o objetivo
principal da AGER-Erechim, que é de fiscalizar, regular, os serviços públicos
existentes no município de Erechim, com enfoque principal no momento na
CORSAN. Dissertou sobre os prós e os contras da comunidade de Jaguaretê ter o
abastecimento através da Corsan. Na sequência tomou a palavra ao Sr. Rodimar
Passaglia, Gerente da CORSAN/Erechim, que se colocou a disposição da
Comunidade para implantar o sistema da CORSAN, como determina no Contrato
firmado entre Município e CORSAN, dizendo que a CORSAN cumprirá com todas
suas obrigações, se o serviço for aceito pela comunidade. Referiu ainda sobre os
preços que seriam maiores do que os fornecidos pelo Município, mas faz parte
de uma Norma de preços para todo o Estado. Passou-se ao pronunciamento do
representante do Prefeito de Erechim, Sr. Luis Carlos Parise, secretário de

Agricultura de Erechim. Iniciou parabenizando pela iniciativa da AGER de realizar
a audiência pública para consultar os moradores da comunidade se desejam ou
não ter o serviço da Corsan, referindo que o Município sempre estará presente
em tais discussões. Salientou que a comunidade deve pensar e debater muito
bem essa questão, porque é uma conquista que já está no contrato com a
Corsan. Caso os moradores de Jaguaretê não queiram o abastecimento através
da Corsan, será feito um aditivo de contrato, mudando essa cláusula e, se
quiserem futuramente a àgua da Corsan, terá que começar tudo da estaca zero,
pois é uma decisão da comunidade. Foi sugerido pela AGER Erechim a formação
de uma Comissão de moradores do Distrito de Jaguaretê, para debater de forma
mais profunda esse assunto. Formada a Comissão os membros escolhidos foram
os seguintes: Sra. Sandra M.B. Grando, Sra. Catiana A. G. Gaboardi , Sr. Dolcimar
Ferri e Sr. Anildo Izoton. A responsabilidade dessa Comissão é debater o assunto
desta audiência, inclusive entrando em contato com os usuários que não
puderam comparecer nessa audiência, e até o dia 05/07/2013, apresentar uma
resposta em forma de ofício para a AGER –Erechim sobre as decisões que foram
tomadas. Com um aplauso, foram encerrados os trabalhos desta noite, e a ata
foi redigida por mim, Augusto Caldart Neto, Executivo da Diretoria da AGERErechim, para fins documentais e históricos.
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