
ATA NÚMERO VINTE E SETE-   AUDIÊNCIA PÚBLICA AGER – ESTACIONAMENTO
ROTATIVO PAGO (EXPARK)

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de 2015, às dezenove horas,

reuniram-se os membros da diretoria da AGER Erechim – Agência Reguladora dos

Serviços Públicos Municipais de Erechim, Sr. Joarez Luis Sandri e Sr. Edgar Radeski,

o Sr. Rafael Testa, representando o Poder Executivo Municipal como Secretaria de

Segurança,  Trânsito  e  Transportes  de  Erechim,  Sr.  Edivar  Ficagna,  gerente  da

empresa Expark, prestadora do Serviço Público de Estacionamento Rotativo Pago

e Sr. Fernando Barp, representando o Poder Legislativo Municipal de Erechim. 

Iniciando as  atividades  foi  repassada  a  palavra  para  o  Diretor  Administrativo-

Financeiro da AGER-Erechim que explanou sobre a pesquisa de satisfação feita

pela Autarquia Reguladora acerca do estacionamento rotativo pago em Erechim,

pesquisa  esta  que  se  encontra  em  anexo  a  presenta  ata  para  eventuais

questionamentos. Em suma, o estacionamento foi classificado como satisfatório

pela população em geral, embora existam ainda diversos pontos elencados pelo

povo em que a empresa necessita de melhoramentos.

Posteriormente  foi  passada  a  palavra  para  o  Diretor  Presidente  da  AGER,  Sr.

Joarez  Luis  Sandri,  que  ressaltou  a  importância  da  AGER  como  membro  de

fiscalização e também como intermediador de questões entre a população que

utiliza o estacionamento e a empresa prestadora do serviço. Colocou a AGER-

Erechim a disposição da população e de todos os órgão públicos para tratar de

assuntos diversos sobre o serviço.

A seguir foi repassada a palavra para o gerente da Expark, Sr. Edivar Ficagna que

expôs  sobre  o  serviço  prestado  pela  empresa  desde  a  implementação  até  a

presente data. Ao término se colocou a disposição dos presentes para responder



a eventuais questionamentos levantados. Respondeu todos os questionamentos

apresentados.

Em seguida, falou o representante do Executivo, Sr. Rafael Testa que destacou a

importância do Serviço Prestado em suas diversas nuances, relatando que é um

serviço extremamente moderno que virá para satisfazer a população em geral.

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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