ATA NÚMERO TREZE - REAJUSTE TARIFÁRIO - AGER
Aos vinte oito dias do mês de maio de 2014, às dezenove horas, reuniram-se os
membros da AGER-Erechim para discutir o reajuste da tarifa da CORSAN para o
município de Erechim em sessão na câmara de vereadores do município, com a
participação de vereadores, do Promotor de Justiça Coordenador da Procuradoria de
Erechim, Sr. Marcelo Petry, Sr. Secretario de Administração Renato Toso representando o
Prefeito do Município e demais membros da Corsanpara explanação do reajuste tarifário
para o município.
Iniciou-se com uma breve introdução sobre o tema do reajuste, repassada pelo
Sr. Edgar Radeski, Diretor Administrativo-Financeiro da AGER-Erechim, onde foi
salientado que a Autarquia está atuando para que o reajuste seja apreciado pela
população Erechinense para poder se discutir o melhor para a comunidade.
Foi explanado pelo Diretor-Presidente da AGER, Sr. Joarez Luis Sandri, da
inovação que a AGER está trazendo para Erechim, pois em nenhum momento foi
possível discutir a tarifa da CORSAN que somente era implementada pela empresa e
repassada para a AGERGS, onde não tinha este contato direto com a população
Erechinense para que tivessem conhecimento de todo o processo para a formação do
reajuste tarifário.
Repassou-se a palavra ao Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Petry, que salientou a
importância do trabalho realizado pela AGER de trazer a público o assunto do reajuste
tarifário para discussão com a população Erechinense, frisou também que o Ministério
Público estará sempre atuando como fiscal da lei para que os consumidores não sejam
lesados por eventuais reajustes abusivos.
Posteriormente, tomou a palavra a Sra. Berenice Schuman Nogueira,
representando a Corsan, que explicou de forma técnica e extremamente detalhada
sobre os métodos utilizados para se chegar ao reajuste tarifário desejado pelo CORSAN
que não causassem prejuízos ao Consumidor.
Após as palavras da representante da CORSAN, foi repassada a palavra a
comunidade para eventuais considerações sobre o que foi repassado pela CORSAN, onde
houve um manifestante que reclamou sobre o valor do reajuste.
Posteriormente o Diretor Presidente, Sr. Joarez Sandri, finalizou suas palavras,
agradecendo a todos e se colocando a disposição para questionamentos.
Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata, redigida por mim, Augusto
Caldart Neto, Executivo da Diretoria da AGER-Erechim, para fins documentais e
históricos.
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