
ATA NÚMERO DEZOITO - REUNIÃO MUNICÍPIOS SOBRE CONVÊNIO COM
AGER 

Aos quinze dias do mês de outubro de 2014, às dez horas , reuniram-

se  os  Diretores  da  Autarquia  Municipal  com  os  representantes  dos

Municípios  de  Cruzaltense,  pelo  Sr.  Levito  Santolin,  Paulo  Bento,  pelos

Senhores Valdemar Spada e Emmanuele R. Borça e Ponte Presta, pelo Sra.

Nandara Nazzari,  para tratar sobre os convênios a ser realizados entre a

AGER e tais municípios para fiscalização dos serviços de saneamento dos

mesmos.

Aberta a reunião pelo Diretor-Presidente da AGER, foi passado aos

presentes uma apresentação sobre a AGER, como a Autarquia foi criada,

seu funcionamento, atividades realizadas, despesas entre outros. 

Posteriormente,  entrou-se  na  questão  dos  Convênios,  tema  da

reunião, onde o Diretor-Presidente apresentou a proposta para conveniar

com os municípios anteriormente elencados, citando como será a atuação

da AGER quando o convênio estiver em vigor.

Informou sobre os índices que os Municípios deverão repassar para a

AGER para controle do serviço.

Explicou  também,  quais  documentos  necessita  para  que  os

Convênios possam ser celebrados e o repasse mensal que os Municípios

deverão fazer à AGER.

Salientou a importância de tais convênios, pois assim, os Municípios

terão uma Autarquia Especializada fiscalizando os serviços de saneamento

básico no Município, referindo que espera assinar tais Convênios no mês de



Novembro para já passarem a vigorar. 

Os  representantes  compreenderam  a  mensagem  passada  pelo

Diretor-Presidente e se comprometeram a levar  para o Prefeito de cada

Município para adotar os trâmites legais para poder conveniar com a AGER.

Encerrada a reunião pelo Diretor-Presidente, colocou-se a disposição

de todos os municípios para sanar quaisquer dúvidas eventuais.

 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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