
ATA NÚMERO VINTE -   REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER 

Aos  vinte  e  três  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2015,  às  quatorze  horas,
reuniram-se  os  membros  do  Conselho  Consultivo  da  Agência  Reguladora  dos
Serviços Públicos Municipais de Erechim na sede da Autarquia, Srs. Edgar Radeski e
Joarez Luis Sandri, representando a AGER-Erechim, Sr. Diego Lauer, representando
o Poder  Executivo  Municipal,  Sr.  Diego Pilati,  representando o  Condecon,  para
tratarem de assuntos atinentes ao órgão participativo.

Aberta a reunião pelo Diretor-Presidente da AGER, passou-se a explanação
do  primeiro  tema,  acerca  do  estacionamento  rotativo  pago,  onde  no  dia
23.02.2014 foi assinado convênio entre Município de Erechim, empresa prestadora
de serviços e AGER para início das atividades do estacionamento pago em Erechim.
Foi  explanado  pelo  Presidente  que  a  AGER  fiscalizará  o  serviço  e  expedirá
normativa para regulamentar o serviço.

Foi repassado pelo Diretor-Presidente a Resolução 004/15, que tratará dos
indicadores que os Municípios Conveniados com a AGER devem seguir e fornecer
para a AGER-Erechim, colocado em votação, foi aprovado pela unanimidade dos
participantes da Reunião.

O  Diretor-Presidente  foi  questionado  pelos  membros  do  Conselho
Participativo sobre o Contrato realizado acerca do Estacionamento Rotativo Pago,
sabendo os meios com que o mesmo foi finalizado.

Passada  a  primeira  parte,  o  Sr.  Adonis,  responsável  pelo  Plano  de
Saneamento  Básico  do  Município  obteve  a  palavra  para  falar  sobre  o  Plano
especificamente, primeiro sobre a empresa que realiza o Plano e também sobre o
Plano em si, onde detalhou o Plano para os Conselheiros para que tivessem mais
conhecimento  acerca  da  matéria.  Falou  sobre  a  revisão  do  Plano  que  está
acontecendo neste momento, e citou o que será revisado nesta etapa.

Posteriormente o Diretor-Presidente relatou que a AGER pretende realizar
testes com a água oferecida hoje pela CORSAN, para repassar para a população a
qualidade de água fornecida atualmente.



Para ressaltar, foram ausentes os membros da CORSAN, do Município de
Cruzaltense e do Fórum das Águas.

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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