
ATA NÚMERO   TRINTA     E   CINCO     -   REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER   

Aos trinta dias do mês de Maio de 2016, às treze horas e trinta minutos, conforme prévia

convocação,  reuniram-se  os  membros  do Conselho  Participativo da  Agência  Reguladora  dos

Serviços Públicos Municipais de Erechim na sede da Autarquia. Ato inicial, o Diretor-Presidente

da AGER Joarez Luís Sandri  agradeceu a presença e colaboração de todos,  e explicou que em

função das sequentes reuniões que se teve com o conselho, caso não surjam necessidades de se

adiantar alguma reunião a próxima ficou para dia 01 de Agosto.  Em pauta desta reunião esta

solicitação de reajuste tarifário que a empresa CORSAN solicitou.

O diretor-presidente explicou como é realizado o cálculo com a cesta de índices para se

chegar ao percentual do reajuste, a AGER coloca em votação o aumento de 13,81% baseado no

teto. Segundo ainda o Diretor-presidente, afirmou que se caso a AGERGS decida por um índice

inferior, a AGER-ERECHIM adotará a tarifa menor,  ou seja, aquela definida pela AGERGS, caso, o

índice seja maior, será mantido o teto já definido de 13,81% para Erechim. Em seguida o diretor-

presidente leu o despacho do processo administrativo, afirmando que após análise, a AGER é

favorável ao reajuste que o consumidor pagará a partir de 1º de julho. 

O Diretor administrativo-financeiro Edgar Radeski, explanou sobre os principais índices

que impactam neste percentual, destacando o principal da energia elétrica. E colocaram esta

documentação que consta os índices a disposição de todos conselheiros, que estão entre eles,

gastos com pessoal, energia elétrica etc.

Ao ser colocado em votação, todos os conselheiros votaram favoráveis. 

O  diretor  administrativo-financeiro  Edgar  Radeski,  apresentou  aos  conselheiros  um

pedaço da antiga tubulação, que foi retira dos 28 km de tubulação trocada no município.      

O  presidente  do  conselho  e  representante  da  EXPARK  Edivar,  explanou  para  os

Conselheiros as providências tomadas das solicitações feitas pela AGER quanto o funcionamento

dos parquímetros e a rotatividade. 

Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata, redigida por mim, Karla Chaves Loureiro,

Executiva da Diretoria, para fins documentais e históricos. 
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