ATA NÚMERO DOZE - REUNIÃO CONSELHO CONSULTIVO - AGER
Aos vinte dias do mês de maio de 2014, às dezenove horas, reuniram-se os
membros da AGER-Erechim para prestação de contas em sessão na câmara de
vereadores do município, com a participação de todos os vereadores e também de
membros da comunidade, para prestação de contas da AGER referente ao seu primeiro
ano de atuação.
Iniciou-se com uma breve introdução sobre a Agência Reguladora, repassada
pelo Sr. Edgar Radeski, Diretor Administrativo-Financeiro da AGER-Erechim, onde foi
salientado que a AGER não dispõe de recursos oriundos do poder público municipal para
sua manutenção, sendo somente repassados a Autarquia, valores pela CORSAN.
Foi explanado pelo Diretor-Presidente da AGER, Sr. Joarez Luis Sandri, sobre as
competências da Agência e sua atuação como órgão fiscalizador, também sobre a
independência financeira da Autarquia, o andamento das obras da corsan, sendo
exposto que foi oficiada a corsan quanto as obras do rio cravo, o inicio das obras de
tratamento de esgoto, troca da tubulação de agua, documentação de licenças das obras,
ainda, foi tratado do assunto referente a estação de saneamento, sobre o tratamento do
esgoto no município de Erechim, atualizando a comunidade sobre o andamento deste
procedimento para implementação desta estação.
Repassou-se aos vereadores e a comunidade sobre a atualização do plano que a
CORSAN deve seguir no município de Erechim, que deverá ser feita, tal atualização, pelo
Poder Público Municipal, sendo que a AGER já notificou este para que seja contratada
empresa para atualização do Plano.
Em seguida foi apresentada a normativa n. 01/14, elaborada pela AGER, onde
define os indicadores de qualidade dos serviços de abastecimento de água e
saneamento, também foi apresentada pelo Diretor-Presidente a Resolução 001/13 que
determina a forma de procedimento para realizar no momento de uma reclamação
junto à CORSAN.
Em seguida foi exposto a possibilidade de repasse de R$ 2.000.000,00 do FMGC,
aporte extraordinário, para implantação de um projeto de saneamento basico no
loteamento social bem morar, sendo que deverá ser posto em analise e aprovação do
Conselho do FMGC, sendo aporvado esse aporte, a AGER deverá fiscalizar o
investimento.
Foi repassada à comunidade e aos vereadores também a situação ocorrida na
localidade das obras do Rio Cravo, onde alguns moradores foram prejudicados pelas
Obras e buscam ressarcimento, sendo já realizada reunião junto à Ager para averiguar a
situação e dar seguimento às reclamações.
Finalizou suas palavras, agradecendo a todos e se colocando a disposição para
questionamentos dos vereadores.
Foi questionado sobre o orçamento da AGER, sobre sua existência e sobre
situações existentes na comunidade, sendo praticamente todas as questões respondidas

no momento da sessão.
Por não haver tempo para responder todas as perguntas dos vereadores, o
Diretor-presidente da AGER, colocou a AGER a inteira disposição da Casa Legislativa para
sanar eventuais dúvidas que não puderam ser respondidas pela escassez do tempo.
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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