CONSELHO DIRETOR
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 009/2020
Aos dezessete dias do mês de abril de 2020, às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos),
reuniram-se, para a realização da Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, por
videoconferência conforme Resolução 010/2020 da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR, o Diretor-Presidente,
OMAR AKEL, o Diretor Jurídico, IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA, a Diretora de
Relações Institucionais e de Ouvidoria, DANIELA JANAINA PEREIRA MIRANDA, e o
Chefe de Gabinete, ERNESTO BRANDALIZE NETO. A Secretaria foi exercida por
HELENA ESPERIDIÃO AICHINGER. PAUTA ÚNICA: Discussão de reajustes de tarifas
durante este período de exceção - Pandemia

Covid-19. Aberta sessão o Conselho

Diretor debateu sobre a suspensão dos pedidos de reajuste e aprovou por unanimidade:
a) os pedidos de concessão de reajuste serão suspensos por 60 (sessenta) dias,
podendo haver prorrogação; b) a suspensão abrangerá tanto os pedidos de reajustes de
tarifa já formalizados e em tramite, quanto os ainda não formalizados; c) a forma de
recomposição dos valores resultantes da suspensão da concessão de reajustes durante
a vigência desta resolução, será definida oportunamente pela AGEPAR; d) a resolução
entrará em vigor na data de sua veiculação no sitio eletrônico da AGEPAR e sujeita a
alterações conforme orientações do Governo do Estado do Paraná e Ministério da
Saúde. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela
Secretária, Chefe de Gabinete e Diretores presentes.
Diretor Presidente
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
Diretor Jurídico

Secretária
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