
ATA NÚMERO VINTE E   QUATRO   -   REUNIÃO   MUNICÍPIOS CONVENIADOS COM A   AGER   

Ao oitavo dia do mês de julho de 2015, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se
os  representantes  do  Municípios  conveniados  com  a  AGER,  sendo  pelo  Município  de
Cruzaltense,  Srs.  Lenito Santolin e Jean Carlos Merg, pelo Município de Três Arroios,  Sr.
Laercio  Tubin  e  Sra.  Nadia  Luciana  Valotto,  pelo  Município  de  Paulo,  Srs.  Fernando
Pompermaies e Valdemar Z. Spada, para tratarem de assuntos atinentes ao Plano Municipal
de Saneamento Básico de cada município e outros assuntos.

Aberta a reunião pelo Diretor-Presidente da AGER,  foi  repassado aos presentes a
preocupação  da  Autarquia  com  o  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico  de  cada
municípios,  que  foi  objeto  de  questionamentos  pelo  Ministério  Público  Estadual.  Foi
informado  que  o  Plano  não  está  sendo  seguido  pelos  Municípios,  motivo  que  enseja
cobrança da AGER para que sejam adequados os Planos de cada Municípios.

Também,  foi  repassado  que  a  AGER  proporcionará  treinamentos,  através  de
palestras, cursos, sendo solicitado aos Municípios que indiquem áreas em que visualizam
deficiências, para que tais setores possam ser aprimorados.

Foi passada a palavra ao Diretor Administrativo -Financeiro da Ager, Sr. Edgar Radeski
sobre a preocupação da AGER em uma política preventiva a ser tomada pelos Municípios
para evitar eventuais problemas com relação ao Plano de Saneamento, para ter alternativas
de sanar os problemas ocorridos.

Os representantes dos Municípios relataram também as dificuldades encontradas no
atinente ao Plano Municipal de Saneamento.

Foi  solicitado  pelo  Diretor-presidente  que  os  Municípios  avaliem  seus  Planos  de
Saneamento e vejam possibilidades de modificação dos mesmos para se tornarem efetivos e
aplicáveis.

Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata, redigida por mim,  Augusto Caldart
Neto, Executivo da AGER-Erechim, para fins documentais e históricos.
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