
ATA NÚMERO   TRINTA     E   QUATRO     -   REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER   

Aos noves 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  O  Sr.  Edivar  Ficagna,  representante  da  empresa  EXPARK.  Ato  inicial,  o  Diretor-

Presidente  da  AGER  Joarez  Luís  Sandri  agradeceu  a  presença  e  colaboração  de  todos,  e

relembrou  os  principais  pontos  da  solicitação  de  reajuste  tarifário  que  a  empresa  EXPARK

solicitou.

O  diretor-presidente  apresentou  o  resultado  dos  processos  administrativos  sobre  a

fiscalização, rotatividade e funcionamento dos parquímetros instalados no município, processos

estes que  não obtiveram resultados positivos, demonstrando que se o serviço funcionasse de

forma devida, a arrecadação da empresa seria maior. Os conselheiros também explanaram seus

pontos de vista, principalmente o Diego Pilatti que havia pedido vista do processo.  

Levando em consideração diversos aspectos que constam no processo a AGER optou por

realizar o reajuste de 12%, aumentando o valor do estacionamento rotativo para R$ 1,40 a hora. 

O senhor  Edivar  (representante  da  empresa  EXPARK),  mostrou descontentamento da

decisão,  solicitou  a  documentação do processo e  buscou justificar  as  falhas  apontadas  pela

AGER, afirmando que peças de reposição e reparo estavam chegando para melhorar o serviço e

funcionamento dos parquímetros. 

Sendo  assim,  ao  final  da  reunião  todos  os  conselheiros  opinaram a  favor  do

posicionamento da AGER, com manifestação do representante da Expark, pelo atendimento da

revisão, opinando de forma contrária ao reajuste nos moldes apresentados.

Assim, ficou definido o novo valor da tarifa do estacionamento, passando para R$ 1,40

(um real e quarenta centavos) por hora de estacionamento.

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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