10/08/2020

Roundcube Webmail :: Acompanhamento audiência pública

Assunto

Acompanhamento audiência pública

De

Marcelo Rocha Marino <MARCELO.MARINO@corsan.com.br>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-06 13:53

Boa tarde,
Gostaria de acompanhar a audiência pública de amanhã.
É necessário algum cadastro prévio para assis r?
Poderia nos encaminhar link?
Obrigado.
Atenciosamente,

Marcelo Rocha Marino
Advogado | Matrícula 182840
DETREC | SUPEJ | GP
Rua Caldas Júnior, nº 120, 18º andar
CEP 90.010-260 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
marcelo.marino@corsan.com.br
Fone: 51 3215.5400 | ramal 4271
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Roundcube Webmail :: AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO

Assunto

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO

De

Luiz Schlarczik <vacuotche@gmail.com>

Para

<audienciapublica@erechim.rs.gov.br>, <ervatiothomaz@gmail.com>

Data

2020-08-03 11:20

Bom dia
Gostaria de saber mais informações sobre como participar da audiência do próximo dia
abastecimento de água e esgoto.
Como faço para ter o link para acompanhar.
Fico no aguardo.
Desde já agradeço
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Roundcube Webmail :: AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO

Assunto

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO

De

Alessandro Dal Zotto <dalzottovereador@gmail.com>

Para

<audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-06 13:54

Venho por meio deste fazer a inscrição para audiência pública que ocorre no dia 07 de
agosto do presente
Att
Vereador Alessandro DAl Zotto - PSB
Cordialmente,
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1/1

10/08/2020

Roundcube Webmail :: Caus no saneamento de erechim

Assunto

Caus no saneamento de erechim

De

jairoms1@bol.com.br <jairoms1@bol.com.br>

Para

<audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 12:16

Bom dia,
Gostaria de saber oque eu posso fazer para ajudar ao impedimento deste absurdo de PRIVATIZAR a água em
ERECHIM, sabemos que vai ser muito ruim para o município e a população, me retorna com algo para
colaboar PELO AMOR DE DEUS NÃO DEIXE ISSO ACONTECER.
Jairo.
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Roundcube Webmail :: Concessão saneamento básico

Assunto

Concessão saneamento básico

De

João Daniel Wermann Foschiera <Jdfoschiera@hotmail.com>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-06-18 10:05

Bom Dia sou João Daniel Wermann Foschiera e gostaria de registrar aqui minha indignação quanto cidadão
Erexinense.
Estamos adotando diversas medidas quanto humanidade para barrar as crescentes perdas humanas devido
ao Covid-19.
Entre muitas o governo municipal adotou decretos e medidas para essas contenções, e no ápice de uma
contaminação o
descaso a falta de empa a forjadas em ações individualistas deste desgoverno erexinense querem
promover uma audiência
pública para novas concessões da distribuição de água e saneamento básico.
Registro aqui neste email que diante a jus ça tem valor legal a covardia da governança Erexinense em
propor tal audiência.
Descumprindo seus próprios decretos de contenção do Covid-19.
Abraços e saúde a todos e a todas.
Enviado do Outlook
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Roundcube Webmail :: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2016

Assunto

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2016

De

Silvana Zarth Soares Ferreira <silvana.zarthsf@gmail.com>

Para

<audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 12:10

Boa tarde.
Meu nome é Silvana.
No anexo VIII do edital de licitação (Mensuração do valor ressarcimento CORSAN), há menção ao laudo pericial
produzido no processo nº 1.17.0007486- 4 e à suposta concordância da CORSAN sobre o valor da
avaliação/amortização.
Porém, em momento posterior, o próprio perito judicial desdisse sua manifestação, afirmando que sua análise tinha
sido simplista e que a questão da amortização não é de sua competência, "sendo necessário um trabalho
independente da lide inicialmente proposta de apenas avaliação patrimonial".
Além disso, na sentença, o juiz disse que o Município de Erechim não se manifestou sobre o laudo complementar
do perito e que a questão da indenização deve ser reservada para eventual ação principal.
Como o Município tratará esse ponto no edital de licitação?
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1/1

10/08/2020

Roundcube Webmail :: corsan

Assunto

corsan

De

Janete Vicentini <janetevicentini@yahoo.com>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 13:08
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Roundcube Webmail :: Encaminha Questionamento

Assunto

Encaminha Questionamento

De

Claudia Santin Zanchett <claudia-zanchett@saude.rs.gov.br>

Para

<audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 10:27

Encaminho os seguintes questionamentos e ponderações:

A partir da Lei Nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que atualiza o Marco Legal de Saneamento no Brasil. E prevê a
possibilidade a formação de BLOCOS REGIONAIS ou UNIDADES REGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, com
a formação de microrregiões para concessões dos serviços.
Conforme trechos da referida legislação:

"Art. 7º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:
VI - prestação regionalizada: modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos
de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um Município, podendo ser estruturada
em:
a) região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião: unidade instituída pelos Estados mediante lei
complementar, de acordo com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de Municípios
limítrofes e instituída nos termos da Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole);
b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo
agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e
saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos;
c) bloco de referência: agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos
termos do § 3º do art. 52 desta Lei e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares;
VII - subsídios: instrumentos econômicos de política social que contribuem para a universalização do acesso aos
serviços públicos de saneamento básico por parte de populações de baixa renda;
VIII - localidades de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); "

Como é vista a possibilidade do Município de Erechim estar realizando a concessão dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, neste momento de transição legal, onde o arcabouço legal citado
no Edital, foi atualizado pela LEI Nº 14.026 de 15 de julho de 2020.
Como é vista a possibilidade de estar neste momento realizando a concessão apenas do Município de Erechim, e
impossibilitando para os próximos anos a formação de Bloco Regional, que poderá ser instituído pelo
Estado conforme cito:
"b) unidade regional de saneamento básico: unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo

agrupamento de Municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e
saúde pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos;"
Sendo que nossa região formada por pequenos Municípios, que também deverão seguir a Lei citada, e terão maior
viabilidade econômica e técnica se fizerem parte de Blocos Regionais.
Estaremos abrindo mão da visão de desenvolvimento regional, e acesso aos serviços de saneamento na região,
realizando a Concessão neste momento de transição legal?

Cláudia Santin Zanchett
Secretaria Estadual da Saúde
Especialista em Saúde - Bióloga
Vigiagua/RS
11ª CRS - Erechim
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Roundcube Webmail :: Encaminha Questionamento

Fone (54) 3522-1113
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Roundcube Webmail :: Enviados
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Roundcube Webmail :: Informações Audiência Pública 26/06

Assunto

Informações Audiência Pública 26/06

De

Fernanda Lindner Tassoni <FERNANDA.TASSONI@corsan.com.br>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-06-22 12:29

Boa tarde,
Como será feita a transmissão pelo youtube? Em qual canal? Link?
As informações disponibilizadas na página da prefeitura não estão claras.
“A comunidade também poderá acompanhar pelo facebook ou youtube e se manifestar pelo endereço
audienciapublica@erechim.rs.gov.br”

Atenciosamente,
Fernanda Lindner Tassoni
Gestora de Departamento | Matrícula 167189
DEGAR | SUPLAG | DP
Rua Caldas Junior, 120 – 18º andar
Centro – Porto Alegre - RS
fernanda.tassoni@corsan.com.br
51 3215-5400 Ramal 4203

webmail.erechim.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=5&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

1/1

10/08/2020

Roundcube Webmail :: Informações Audiencia Publica

Assunto

Informações Audiencia Publica

De

Leonardo Chaves Henriques <leonardo.henriques@csbrasilservicos.com.br>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-06-09 17:19

Prezados, boa tarde.
Gostaria de ter mais informações sobre a realização da audiência publica de Erechim agendada para o dia 26/06.
Gostaria do link de acesso, ou informações para poder par cipar.
A ,
Leonardo Henriques
Concessões de Serviços Públicos
+55 11 2377-8701
+55 11 95051-6527
www.csbrasilservicos.com.br

AVISO LEGAL: “Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente às pessoas endereçadas
e contém informação privilegiada e/ou confidencial. Fica proibida a utilização e/ou retransmissão destes
documentos por pessoa diversa do destinatário, devendo inutilizar de imediato o material a que teve
acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei”.
LEGAL NOTICE: “This message and attachments are destined only to the addressed individuals and may
contain privileged or confidential information. It is forbidden to use and/or relay these documents to
different person than the recipient and must immediately dispose the material that had access, under
penalty of accountability by the law.”
RENUNCIA: “Este mensaje y sus archivos adjuntos están destinados únicamente a las personas
destinadas y contiene información privilegiada y / o confidencial. Está prohibido el uso y / o
retransmisión de estos documentos por persona distinta del destinatario y debe descartar
inmediatamente el material de que dispone, bajo pena de responsabilidad ante la ley.”
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Roundcube Webmail :: Inscrição

Assunto

Inscrição

De

Eden Jose Ferreira Zarth Soares <EDEN.FERREIRA@corsan.com.br>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-06 10:12

Bom dia.
Há necessidade de inscrição para par cipação da audiência, por este email, ou ele foi criado apenas para recebimento
de perguntas e manifestações?

Eden José Ferreira Zarth Soares
Advogado | UNPE | GP
Matrícula 146688 – OAB/RS 77.989-B
Rua Caldas Júnior, nº 120, 18º andar
Centro Histórico| Porto Alegre | RS
eden.ferreira@corsan.com.br
Fone: 51 3215.5400 – ramal 4105
(PT) Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou
tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente
ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
(EN) This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the
addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any
information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail
and then deleting it. Thank you very much indeed for your cooperation.
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Roundcube Webmail :: LINK ACESSO LIVE

Assunto

LINK ACESSO LIVE

De

andrei.jarentchuk <andrei.jarentchuk@erechim.rs.gov.br>

Para

Audiencias Publicas <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-05 09:19

https://www.youtube.com/c/TVCamaraErechim/live
-Andrei Jarentchuk
----------------Assessoria de Comunicação Social - ASCOM
Prefeitura Municipal de Erechim
Praça da Bandeira
(54) 3520.7023 - andrei.jarentchuk@erechim.rs.gov.br
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Roundcube Webmail :: Participação audiência pública

Assunto

Participação audiência pública

De

Cristiane Polis <cristianepolis@gmail.com>

Para

<audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 13:41

Boa tarde.
Como procedo para participar da audiência pública que acontece hoje?
--
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Roundcube Webmail :: Participação Comitê de Bacias Passo Fundo

Assunto

Participação Comitê de Bacias Passo Fundo

De

Projeto Comite da Bacia Hidrografica do Rio Passo Fundo <cbhpf@upf.br>

Para

<audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 09:37

Bom dia gostaríamos de manifestar nosso interesse na participação, importa ressaltar os seguintes
questionamentos:
quais são as estratégias e metas de proteção e recuperação de áreas de nascentes; estratégias e metas de
educação ambiental e quais são os montantes financeiros destinados para tal ?
Agradecemos a oportunidade.
Att.
Secretaria Executiva

Comitê Rio Passo Fundo
http://www.upf.br/cbhpf/
(54) 3316-8153
-AÇÕES FLUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DAS NOSSAS ÁGUAS

webmail.erechim.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=18&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Roundcube Webmail :: PARTICIPAÇÃO X perguntas para Audiência Pública

Assunto

PARTICIPAÇÃO X perguntas para Audiência Pública

De

Samanta Popow Takimi <SAMANTA.TAKIMI@corsan.com.br>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Cópia

Samanta Popow Takimi <SAMANTA.TAKIMI@corsan.com.br>

Data

2020-08-07 07:59

Bom dia,
Prezados,
Considerando que os documentos publicados no site do Município permanecem inalterados,
questiona-se:
Se o Município está considerando o impacto decorrente regionalização preconizada pelas atuais
alterações legislativas – Lei 14.06/2020 - na Tarifa e na prestação do Serviços objeto da
licitação? Estão registradas tais avaliações?
Se o Município já ponderou e, tendo o feito qual o entendimento, acerca das importantes
alterações legislativas aplicáveis à atuação e normas gerais para a regulação dos serviços de
saneamento?
Manifeste-se sobre o motivo pelo qual o Município não aponta o valor de R$ 175.243.323,97
indicado pelo perito judicial como o devido a título de indenização para a CORSAN, o qual foi
devidamente homologado nos autos do processo nº 013/117.00074864 e que, inclusive,
acarretou a interposição de recurso pelo Ente Municipal?
Ainda sobre a indenização devida à CORSAN: Qual o motivo que faz o Município optar por utilizar
um valor extraído apenas uma consideração isolada do perito e para a qual ele afirma carecer de
conhecimento técnico? Tal conduta não causa insegurança jurídica ao certame?
At.te.

Samanta Popow Takimi
Superintendente| Matrícula 159574
Superintendência de Relações Institucionais | DP
Rua Caldas Junior, nº 120 - 18º Andar
Centro Histórico | Porto Alegre | RS
samanta.takimi@corsan.com.br
Fone: 51 3215.5680 - 51 99890.3055

webmail.erechim.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=17&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Roundcube Webmail :: Quanto a outorga

Assunto

Quanto a outorga

De

Alessandro Dal Zotto <alessandro_dalzotto@hotmail.com>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 14:00

Boa tarde!
Qual o motivo de ser no primeiro ano a cobrança da outorga?
Sendo que em um contrato de 30 anos, entende-se como parceiro o ganhador da licitação, em um momento de
crise, minha proposta é que essa outorga seja diluída nos 10 primeiros anos, justamente para a empresa
investir tanto na distribuição da água, quanto no tratamento do esgoto.

Enviado do meu iPhone

webmail.erechim.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=26&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Roundcube Webmail :: Questionamentos - Edital Saneamento

Assunto

Questionamentos - Edital Saneamento

De

Maicon Pasqualon <maicon.pasqualon@hotmail.com>

Para

audienciapublica@erechim.rs.gov.br <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 10:36

Bom dia.
Gostaria que durante a audiência pública fossem esclarecidas as seguintes dúvidas:
1 - No edital consta que a empresa que assumirá os serviços terá obrigatoriamente de constituir a
Concessionária (SPE) na cidade de Erechim/RS (itens 152 e 153 do instrumento convocatório). Há
alguma estimativa de quantos empregos diretos (pela própria implantação da concessionária) e
indiretos (através da contratação de terceiros e execução de obras) serão gerados durante a
vigência do contrato entre o Município e a empresa vencedora da licitação?
2 - É de notório conhecimento o descumprimento de algumas das obrigações contratuais pela
CORSAN no último contrato firmado entre esta e o Município, especialmente no que tange à
implantação do sistema de esgotamento sanitário. Diante disso, em termos de exigências e
garantias contratuais, quais as diferenças mais marcantes entre o modelo de contrato atual (ou o
último), firmado com a CORSAN, e o novo modelo a ser assinado com a futura concessionária dos
serviços?
3 - Por fim, considerando a relevância de tal contratação para o Município, procurei (e não
encontrei) tanto no Edital quanto na Minuta de Contrato algum dispositivo relacionado à
obrigatoriedade de implantação de mecanismos de integridade e conformidade (
) no
âmbito das concessionárias. Me parece que, considerando o momento atual, há um reclamo social
nítido quanto à observância de regras de conformidade pelas empresas que visem contratar e/ou
obter a delegação de serviços da Administração Pública. Há alguma previsão de inserção de
dispositivos relativos à obrigatoriedade de observância a programas de integridade no Edital?
Como será efetuado o controle da conformidade e integridade da concessionária em relação a
estes critérios?

compliance

Desde logo agradeço.
Att.
Maicon Pasqualon
OAB/RS 89.469
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Roundcube Webmail :: questionamentos para audiência pública dia 07 agosto 2020

Assunto

questionamentos para audiência pública dia 07 agosto
2020

De

Denise Reggio <denise.reggio@erechim.rs.gov.br>

Para

Audiencias Publicas <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-08-07 11:00
questionamento audiencia pública.pdf (121 KB)

Seguem algumas ponderações sobre a questão do saneamento.
-Esp. Denise Rodrigues Reggio
Quimico Industrial
CRQ 07200293
Portaria 278/2004
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Assunto

Re: Acompanhamento audiência pública

De

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Para

Marcelo Rocha Marino <MARCELO.MARINO@corsan.com.br>

Data

2020-08-06 17:15

Boa tarde,

Este email é para envio de perguntas, a audiência poderá ser acompanhada pelo facebook da Prefeitura ou pelo
link https://www.youtube.com/c/TVCamaraErechim/live

Atenciosamente

Vinicius Anziliero

Em 2020-08-06 13:53, Marcelo Rocha Marino escreveu:
Boa tarde,

Gostaria de acompanhar a audiência pública de amanhã.

É necessário algum cadastro prévio para assistir?

Poderia nos encaminhar link?

Obrigado.

Atenciosamente,

Marcelo Rocha Marino
Advogado | Matrícula 182840
DETREC | SUPEJ | GP
Rua Caldas Júnior, nº 120, 18º andar
CEP 90.010-260 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS
marcelo.marino@corsan.com.br
Fone: 51 3215.5400 | ramal 4271
webmail.erechim.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=6&_mbox=INBOX%2FEnviados&_action=print&_extwin=1

1/2

10/08/2020

Roundcube Webmail :: Re: Acompanhamento audiência pública

webmail.erechim.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=6&_mbox=INBOX%2FEnviados&_action=print&_extwin=1

2/2

10/08/2020

Roundcube Webmail :: Re: AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO

Assunto

Re: AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO

De

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Para

Alessandro Dal Zotto <dalzottovereador@gmail.com>

Data

2020-08-06 17:15

Boa tarde,

Este email é para envio de perguntas, a audiência poderá ser acompanhada pelo facebook da Prefeitura ou pelo
link https://www.youtube.com/c/TVCamaraErechim/live

Atenciosamente

Vinicius Anziliero

Em 2020-08-06 13:54, Alessandro Dal Zotto escreveu:

Venho por meio deste fazer a inscrição para audiência pública que ocorre no dia 07
de agosto do presente
Att
Vereador Alessandro DAl Zotto - PSB
Cordialmente,
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Assunto

Re: Caus no saneamento de erechim

De

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Para

<jairoms1@bol.com.br>

Data

2020-08-07 12:45

Boa tarde

O edital é de Concessão e não de Privatização.
Ps. Se puder se identificar, para que possamos produzir o documento final da audiência com uma maior precisão
nos dados, agradeço.
Atenciosamente

Vinicius Anziliero

Em 2020-08-07 12:16, jairoms1@bol.com.br escreveu:
Bom dia,
Gostaria de saber oque eu posso fazer para ajudar ao impedimento deste absurdo de PRIVATIZAR a água em
ERECHIM, sabemos que vai ser muito ruim para o município e a população, me retorna com algo para
colaboar PELO AMOR DE DEUS NÃO DEIXE ISSO ACONTECER.
Jairo.
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Assunto

Re: Informações Audiência Pública 26/06

De

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Para

Fernanda Lindner Tassoni <FERNANDA.TASSONI@corsan.com.br>

Data

2020-06-23 13:47

A transmissão se dará pela página da Prefeitura Municipal de Erechim no
facebook, https://www.facebook.com/pmerechim/, e o link será disponibilizado antes do início da transmissão no
site oficial do Município

Em 2020-06-22 12:29, Fernanda Lindner Tassoni escreveu:

Boa tarde,

Como será feita a transmissão pelo youtube? Em qual canal? Link?
As informações disponibilizadas na página da prefeitura não estão claras.

“A comunidade também poderá acompanhar pelo facebook ou youtube e se manifestar pelo endereço
audienciapublica@erechim.rs.gov.br”

Atenciosamente,

Fernanda Lindner Tassoni
Gestora de Departamento | Matrícula 167189
DEGAR | SUPLAG | DP
Rua Caldas Junior, 120 – 18º andar
Centro – Porto Alegre - RS
fernanda.tassoni@corsan.com.br
51 3215-5400 Ramal 4203
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Assunto

Re: Informações Audiência Pública 26/06

De

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Para

Fernanda Lindner Tassoni <FERNANDA.TASSONI@corsan.com.br>

Data

2020-08-05 09:43

Bom dia
Segue link direto para acompanhamento https://www.youtube.com/c/TVCamaraErechim/live.
Poderá também acompanhar acessando a página da Prefeitura no facebook.

Atenciosamente.

Vinicius Anziliero

Em 2020-06-22 12:29, Fernanda Lindner Tassoni escreveu:

Boa tarde,

Como será feita a transmissão pelo youtube? Em qual canal? Link?
As informações disponibilizadas na página da prefeitura não estão claras.

“A comunidade também poderá acompanhar pelo facebook ou youtube e se manifestar pelo endereço
audienciapublica@erechim.rs.gov.br”

Atenciosamente,

Fernanda Lindner Tassoni
Gestora de Departamento | Matrícula 167189
DEGAR | SUPLAG | DP
Rua Caldas Junior, 120 – 18º andar
Centro – Porto Alegre - RS
fernanda.tassoni@corsan.com.br
51 3215-5400 Ramal 4203
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Assunto

Re: Informações Audiencia Publica

De

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Para

Leonardo Chaves Henriques <leonardo.henriques@csbrasilservicos.com.br>

Data

2020-06-15 09:00

Bom dia
A Audiência de forma virtual será transmitida através do facebook;
https://www.facebook.com/pmerechim/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARDh4nKNoElvQX7padgp99lxKDp5ggnLkHV2nT08Oy1DL5ukF3Of3f-TBiSkWMbe-q8vC4xBHrYZPADL
o link para o youtube será disponibilizado na página do facebook e as perguntas enviadas para este email.

att

Vinicius Anziliero
Secretário Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social.

Em 2020-06-09 17:19, Leonardo Chaves Henriques escreveu:
Prezados, boa tarde.

Gostaria de ter mais informações sobre a realização da audiência publica de Erechim agendada para o dia 26/06.
Gostaria do link de acesso, ou informações para poder participar.

Att,

Leonardo Henriques
Concessões de Serviços Públicos
+55 11 2377-8701
+55 11 95051-6527
www.csbrasilservicos.com.br

AVISO LEGAL: “Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente às pessoas
endereçadas e contém informação privilegiada e/ou confidencial. Fica proibida a utilização e/ou
retransmissão destes documentos por pessoa diversa do destinatário, devendo inutilizar de imediato o
material a que teve acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei”.
LEGAL NOTICE: “This message and attachments are destined only to the addressed individuals and
may contain privileged or confidential information. It is forbidden to use and/or relay these documents
to different person than the recipient and must immediately dispose the material that had access,
under penalty of accountability by the law.”
RENUNCIA: “Este mensaje y sus archivos adjuntos están destinados únicamente a las personas
webmail.erechim.rs.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=0&_uid=1&_mbox=INBOX%2FEnviados&_action=print&_extwin=1
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destinadas y contiene información privilegiada y / o confidencial. Está prohibido el uso y / o
retransmisión de estos documentos por persona distinta del destinatario y debe descartar
inmediatamente el material de que dispone, bajo pena de responsabilidad ante la ley.”
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Assunto

Re: Inscrição

De

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Para

Eden Jose Ferreira Zarth Soares <EDEN.FERREIRA@corsan.com.br>

Data

2020-08-06 17:14

Boa tarde,

Este email é para envio de perguntas, a audiência poderá ser acompanhada pelo facebook da Prefeitura ou pelo
link https://www.youtube.com/c/TVCamaraErechim/live

Atenciosamente

Vinicius Anziliero

Em 2020-08-06 10:12, Eden Jose Ferreira Zarth Soares escreveu:
Bom dia.

Há necessidade de inscrição para participação da audiência, por este email, ou ele foi criado apenas para
recebimento de perguntas e manifestações?

Eden José Ferreira Zarth Soares
Advogado | UNPE | GP
Matrícula 146688 – OAB/RS 77.989-B
Rua Caldas Júnior, nº 120, 18º andar
Centro Histórico| Porto Alegre | RS
eden.ferreira@corsan.com.br
Fone: 51 3215.5400 – ramal 4105

(PT) Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o
destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas
ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise
imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

(EN) This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not
the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or
any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the email and then deleting it. Thank you very much indeed for your cooperation.
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Assunto

RES: Informações Audiencia Publica

De

Leonardo Chaves Henriques <leonardo.henriques@csbrasilservicos.com.br>

Para

audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-06-15 09:06

Prezado Vinicius, bom dia.
Obrigado pelas informações abaixo.
Boa semana.

Leonardo Henriques
Concessões de Serviços Públicos
+55 11 95051-6527
www.csbrasilservicos.com.br

De: audienciapublica <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 09:01
Para: Leonardo Chaves Henriques <leonardo.henriques@csbrasilservicos.com.br>
Assunto: Re: Informações Audiencia Publica
Bom dia
A Audiência de forma virtual será transmitida através do facebook;
https://www.facebook.com/pmerechim/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARDh4nKNoElvQX7padgp99lxKDp5ggnLkHV2nT08Oy1DL5ukF3Of3f-TBiSkWMbeq8vC4xBHrYZPADL
o link para o youtube será disponibilizado na página do facebook e as perguntas enviadas para este
email.

att

Vinicius Anziliero
Secretário Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social.

Em 2020-06-09 17:19, Leonardo Chaves Henriques escreveu:
Prezados, boa tarde.
Gostaria de ter mais informações sobre a realização da audiência publica de Erechim agendada para o
dia 26/06. Gostaria do link de acesso, ou informações para poder participar.
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Att,

Leonardo Henriques
Concessões de Serviços Públicos
+55 11 2377-8701
+55 11 95051-6527
www.csbrasilservicos.com.br

AVISO LEGAL: "Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente às pessoas
endereçadas e contém informação privilegiada e/ou confidencial. Fica proibida a utilização e/ou
retransmissão destes documentos por pessoa diversa do destinatário, devendo inutilizar de imediato o
material a que teve acesso, sob pena de responsabilização na forma da lei".
LEGAL NOTICE: "This message and attachments are destined only to the addressed individuals and
may contain privileged or confidential information. It is forbidden to use and/or relay these documents
to different person than the recipient and must immediately dispose the material that had access, under
penalty of accountability by the law."
RENUNCIA: "Este mensaje y sus archivos adjuntos están destinados únicamente a las personas
destinadas y contiene información privilegiada y / o confidencial. Está prohibido el uso y / o
retransmisión de estos documentos por persona distinta del destinatario y debe descartar
inmediatamente el material de que dispone, bajo pena de responsabilidad ante la ley."
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Assunto

Sugestão de alteração do Edital 09/2016

De

AGER ERECHIM <ager@erechim.rs.gov.br>

Para

Audiencias Publicas <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-07-30 09:06
Sugestão de inclusão no Edital 09.2016.pdf (830 KB)

Bom dia,
Segue em anexo sugestão de inclusão no termo de referência do Edital de concorrência 09/2016 dos prazos
referentes a repavimentações.

Att
Marcos Cesar Mroczkoski
Agente Fiscal - AGER
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Assunto

SUGESTÃO PARA ALTERAÇÃO DO EDITAL

De

AGER ERECHIM <ager@erechim.rs.gov.br>

Para

Audiencias Publicas <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-07-29 07:56
SUGESTÃO ALTERAÇÃO EDITAL AGUA.pdf (513 KB)

Bom dia,
Com o objetivo de contribuir com a atualização do EDITAL DE CONCORRÊNCIA 09/2016, enviamos, em anexo,
sugestões
técnica para que sejam analisadas na audiência pública do dia 07 de agosto de 2020.
Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.
Atenciosamente,

Luiz Acorsi
Diretor Administrativo/Financeiro
AGER - Erechim
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Assunto

SUGESTÃO PARA ALTERAÇÃO DO EDITAL

De

AGER ERECHIM <ager@erechim.rs.gov.br>

Para

Audiencias Publicas <audienciapublica@erechim.rs.gov.br>

Data

2020-07-29 10:56
SUGESTÃO ALTERAÇÃO EDITAL AGUA.pdf (513 KB)

Bom dia,
Com o objetivo de contribuir com a atualização do EDITAL DE CONCORRÊNCIA 09/2016, enviamos, em anexo,
sugestões
técnica para que sejam analisadas na audiência pública do dia 07 de agosto de 2020.
Nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.
Atenciosamente,

Luiz Acorsi
Diretor Administrativo/Financeiro
AGER - Erechim
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