
ATA NÚMERO   TRINTA     E   DOIS     -   REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER   

Aos  dois dias do mês de Maio de 2016, às treze horas e trinta minutos, conforme prévia

convocação,  reuniram-se  os  membros  do Conselho  Participativo da  Agência  Reguladora  dos

Serviços Públicos Municipais de Erechim na sede da Autarquia,  assumindo a coordenação dos

trabalhos a Sra.  Michele Onhate, representante do Poder Executivo Municipal.  Ato inicial, Sra.

Michele anunciou que conforme convocação feita na reunião anterior, hoje acontecerá a eleição

do presidente do Conselho. Após várias sugestões e pronunciamento dos presentes, foi eleito

por unanimidade o Sr. Edivar Ficagna, representante dos Prestadores de Serviços (Expark), sendo

empossado  neste  ato.   A gestão  do  Sr.  Edivar  tem  validade  de  02/05/2016  à  01/05/2017,

momento em que deverá acontecer nova eleição. Na continuidade da reunião, foi passada a

palavra ao diretor  presidente da AGER,  Sr.  Joarez  Sandri,  momento em que leu o  estudo e

parecer  da  Agência  quando  ao  pedido  de  revisão  tarifária  sobre  o  valor  hora  cobrado  no

estacionamento  rotativo  em  Erechim.  Após  algumas  opiniões  expostas,  o  processo

administrativo foi liberado para quem quisesse levar “ em carga “, onde o Sr. Diego Francisco

Pilati, representante do Condecon solicitou os documentos.  Também foi anunciado que a Ager

está fazendo uma pesquisa de satisfação quanto ao estacionamento rotativo. Ficou previamente

agendada  nova  reunião  para  a  semana  que  vem.  Ato  final,  foi  recebida  como  membro do

Conselho  a  Sra.  Nádia  Luciana  Varotto,  como  representante  dos  prestadores  de  serviço  da

cidade de Três Arroios e o Sr. Jurandir Scaratti, como representante dos usuários.  Nada mais a

tratar,  encerrou-se  a  presente  ata,  redigida  por  mim,  Karla  Chaves  Loureiro,  Executiva da

Diretoria, para fins documentais e históricos. 
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