ATA NÚMERO VINTE E UM - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER

Aos seis dias do mês de abril de 2015, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se os
membros do Conselho Participativo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais
de Erechim na sede da Autarquia, Srs. Edgar Radeski e Joarez Luis Sandri, representando a
AGER-Erechim, Sra. Michele Onhate, representando o Poder Executivo Municipal, Sr. Diego
Pilati, representando o Condecon, Srs. Lenito Santolin e José Sandir, representando
Cruzaltense, para tratarem de assuntos atinentes ao órgão participativo.
Aberta a reunião pelo Diretor-Presidente da AGER, passou-se a explanação do
primeiro tema, explicou para os conselheiros dos Municípios Conveniados com a AGER
sobre a atuação do Conselho Participativo, o tempo de mandato dos integrantes e sua
função dentro da Autarquia.
Foi repassado pelo Diretor-Presidente sobre o aumento da Tarifa da CORSAN, que
será repassada para a AGER no mês de junho, onde será colocada para os Conselheiros para
eventuais questionamentos sobre o tema no momento oportuno.
Também, foi questionado pela Presidente do Conselho participativo sobre a situação
do Estacionamento Rotativo Pago, onde foi informado pelo Diretor Presidente da AGER que
tem expectativa de que a empresa inicie as atividades em junho em virtude do contrato
assinado.
Ademais, repassou sobre o Seminário que será realizado pela AGER no dia 19 de maio
de 2015 com o assunto de Saneamento Básico, a ser realizado na URI com remessa de
Convite por e-mail no momento oportuno.
Ficou marcada a próxima reunião do Conselho Participativo para o dia 1º de Junho de
2015.
Para ressaltar, foram ausentes os membros da CORSAN e do Município de Paulo
Bento.
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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