
ATA NÚMERO VINTE E   OITO   -   REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER   

Ao  sétimo dia do  mês  de  dezembro 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  e  Denise  Roqdrigues  Reggio

representando  o  Poder  Executivo  Municipal,  Srs.  Joscelino  Mikulski,  representando  a

CORSAN, Sr.  Jean Carlos Merce, representando o município de  Cruzaltense,  Sra. Zediane

Bonatto e Nandara Maiza Nazzari representando o Município de Ponte de Preta, Sr. Edivar

Ficagna, representando a empresa Expark, Sr. Laercio Tubin, representando o município de

Três Arroios, para tratarem de assuntos atinentes ao órgão participativo.

Aberta  a  reunião  pelo  Diretor-Presidente  da  AGER,  agradeceu  a  presença  dos

participantes e iniciou seu discurso tratando de um evento a ser realizado em conjunto com

a prefeitura para dar um treinamento sobre o meio ambiente para municípios conveniados,

e outro evento em conjunto com a Corsan sobre a água no próximo ano.

Posteriormente, foi  tratado sobre o estacionamento rotativo pago onde o Sindicato

dos Restaurante solicitou a isenção de pagamento do estacionamento no horário do meio

dia.  O  representante  da empresa Expark  explanou que foi  informado para direção esse

assunto onde a mesma ficou de dar um parecer a respeito, relatou também que fez visitas

para verificar a situação no horário do meio dia onde constatou que o estacionamento é

necessário ao meio dia também, constou também que a empresa terá prejuízos com essa

parada.

Foi passada a palavra ao Diretor Administrativo -Financeiro da Ager, Sr. Edgar Radeski

o qual fez referência aos dois casos dos poços artesianos nas comunidades dos Verdureiros

e do Bairro  Demoliner,  onde esses  poços  estão no perímetro  urbano e  teriam que ser

repassados  para  Corsan  onde  a  Corsan  assume  o  abastecimento  de  água.  O  Diretor-

presidente Joarez  Sandri  explanou  que  a  Ager  abriu  processo  referente  ao  assunto.  O

gerente da Corsan informou que a mesma fez levantamento para viabilizar o abastecimento

de água nessas regiões.

O  representante  da  Corsan  cobrou  sobre  credenciais  para  carros  da  Corsan  não



pagarem estacionamento quando estiverem em serviço na área azul. O representante da

Expark  informou  que  esse  assunto  será  tratado  na  reunião  de  trabalho  da  empresa,  e

informou que seus funcionários estão orientados a não cobrar nesses casos. Continuando

explanou que na próxima semana vai ser iniciado a instalação de mais 25 parquímetros na

Av. Sete de Setembro e em outras áreas centrais. Relatou também que a partir da semana

que  vem  uma  pessoa  vai  trabalhar  na  orientação  sobre  o  funcionamento  do

estacionamento, o Diretor Joarez Sandri também pediu para os conselheiros dos municípios

do interior se alguém já utilizou o estacionamento, onde foi relatado que já usaram que o

funcionamento é bom. O representante da empresa relatou também que em breve será

fornecido um aplicativo (URA) para pagar o estacionamento pelo celular, informou também

que estão trabalhando para universalizar as vagas nos parquímetros.

O Diretor Edgar Radeski tomou a palavra para lembrar os municípios conveniados

sobre  os  controles  do  saneamento  que  devem  ser  feitos  com  regularidade,  onde  os

representantes do município de Ponte Preta relataram sobre a dificuldade de se fazer esse

controle, onde os mesmos foram orientados das melhores maneiras para fazer o controle. O

Diretor da Ager Joarez Sandri também cobrou a necessidade dos municípios fazerem um

relatório de controle e enviar periodicamente para AGER-ERECHIM. Relatou também que foi

feito uma pesquisa sobre a satisfação dos serviços prestados pelos municípios, faltando do

município de Ponte Preta onde será feito nos próximos dias.

Na sequência o Diretor da Ager Joarez Sandri explanou sobre as metas dos municípios

que constam do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico). Onde também foi entregue

uma  cópia  dessas  metas  para  os  municípios  acompanharem,  lembrou  também  a

necessidade de fazer a prestação de contas no inicio do próximo ano. Explanou também o

projeto que a AGER-ERECHIM, formulou pra se ter a obrigatoriedade de usar torneiras de

fechamento automático nos espaços públicos,  para termos uma maior economia de água

orientando os municípios conveniados sobre a importância de se implantar esse projeto.

Nada mais  a  tratar,  encerrou-se  a  presente  ata,  redigida  por  mim,  Marcos  Cesar

Mroczkoski,  Agente Fiscal  de Serviços Públicos - AGER-Erechim, para fins  documentais e

históricos, sendo marcada a próxima Reunião do Conselho para o dia 01.02.2016.
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