ATA NÚMERO QUARENTA E NOVE- REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO – AGER

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2018, 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,
o Presidente do Conselho Roberto Dionísio Fabiani, José O. Leite Camargo ,
representantes do Poder Executivo, Diego Pilati representante do CONDECON,
Waldecir Antonio Pereira representante da Stacione, Ivo Antonio Sobis,
representante da CORSAN de Erechim, Joarez Luís Sandri, Presidente da AGER e
Marcos Mroczkoski, Agente Fiscal da AGER.
Deu início a reunião, o Presidente do Conselho, Roberto D. Fabiani agradecendo a
presença de todos, passando a palavra ao Presidente da Ager, Joarez Luís Sandri, que
colocou em pauta o pedido de reajuste tarifário da CORSAN onde a mesma solicita o
percentual de reajuste de 2,89%. Prosseguindo, fez a leitura do parecer elaborado
pelo Diretor Administrativo-financeiro da AGER, (parecer em anexo ) onde o mesmo
aprovou a cesta de índices apresentada, por estar de acordo com o contrato e
normativa nº/2015. Colocando o assunto em discussão, Diego Pilati se manifestou
no sentido de que fosse feita uma análise em relação a inflação do período, mas
também ponderou que o reajuste seria necessário, a fim de que não repercuta no
pedido de revisão futuro, Roberto D. Fabiani também opinou o mesmo sentido.,
tendo em vista que o diretor administrativo e financeiro que deu o parecer ter
deixado a AGER, foi então acordado entre os conselheiros que a diretoria da AGER
apresentasse uma nova análise do índice de reajuste, deveidamente atualizados,
sendo nos termos do contrato que é o período de maio 2017/abril 2018, sendo
assim, o Diretor presidente solicitou a suspensão da reunião, para uma análise mais
clara do pedido da CORSAN, inclusive para a verificação dos índices, sendo assim, foi
suspensa , sendo marcada a continuidade para quarta feria dia 30 de maio às 9h na
sede da AGER, onde o Diretor-presidente da AGER, fará uma conferência dos
indicies e colocará em votação o reajuste. Foi colocado também em discussão, o
valor das mensalidades pagas pelos municípios conveniados, sendo que não haverá
reajuste, o valor mensal se mantém em R$ 800,00 (oitocentos reais), nada mais a
constar, segue assinada pelo Presidente, acompanhada da relação de presenças
Roberto Dionísio Fabiani
Presidente do Conselho Participativo

