
ATA NÚMERO CINQUENTA E DOIS - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO – AGER

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, conforme
prévia  convocação,  reuniram-se  os  membros  do  Conselho  Partcipatvo  da  Agência
Reguladora  dos  Serviços  Públicos  Municipais  de  Erechim,  para  debaterem  os  seguintes
assuntos em pauta: Parecer e julgamento dos quatro Pareceres; Votação do contrato com os
consumidores; Pagamento da Expark, referente à  devolução dos  créditos conforme processo
Administratvo  09/2018  da  AGER  e  contrato  30/2018,  itens  3.1  e  3.2;  3º  encontro  do
Saneamento Básico que aconteceu em Ponte Preta  no dia 18 de setembro d 2018. Nesta
reunião se fzeram presentes,   Zediane Bonato representante da Prefeitura de Ponte Preta,
Ivo Antonio Sobis representante da CORSAN Erechim, Aljucir Leobaldo Antunes de Quadros,
Clóvis  Eduardo  Kujawinski  e  Taísa  F.  A.  Ferreira  representantes  da  Prefeitura  de  Quatro
Irmãos, Waldecir Antonio Pereira representante da empresa Stacione Rotatvo Ltda,  Vinícius
Anziliero  representante  do  Poder  Executvo,  Sr.  João  Batstus  e  Sr.  Wilson  Batstus
representantes da empresa de Transportes  Gaurama, Anderson F. Bagatni representante da
Prefeitura da Barra do Rio Azul,  Diego F.  Pilat representante  do CONDECON, Joarez Luis
Sandri Presidente da AGER e Luiz Acorsi Diretor Administratvo Financeiro da AGER. Deu início
a  reunião,   o  representante  do Presidente do Conselho,  Vinicius  Anziliero agradecendo a
presença de todos, passando a palavra ao Presidente da Ager, Joarez Luís Sandri, que, abriu a
pauta da reunião, levando em  questão o transporte coletvo. Vinicius Anziliero expôs a todos
sobre as reformas e melhorias que serão feitas na estrutura das paradas dos ônibus bem
como  no  terminal  dos  veículos.   Em  sequência,  o  Presidente  Joarez  trouxe  à  pauta,  a
aprovação de contrato de adesão (CORSAN) e o ressarcimento aos usuários do serviço da
empresa Expark, usuários que ainda tem créditos a receber. Joarez agradeceu à Ponte Preta
pela realização do evento que a AGER realizou no município. Dando sequência aos assuntos
em pauta, Joarez disse que é preciso cumprir o que está no contrato de prestação de serviço
com a Stacione, levou em questão a quanta de parquímetros e outros ajustes que precisam
ser feitos. O Sr. Waldecir Pereira esclareceu algumas dúvidas referente ao estacionamento
rotatvo pago. 
Nada mais havendo a constar, encerra-se essa ata que segue assinada pelo Presidente, sendo
anexada a relação de presenças.
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