ATA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO – AGER
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 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, onde se fizeram presentes, Ivo Antônio
Sobis representante da CORSAN Erechim, Anderson Bagatini representante de Barra do Rio Azul,
Emerson Silvestrini representante da Empresa de Transportes Gaurama, Valdecir Pereira
representante da empresa Stacione Rotativo, Taísa F. A. Ferreira, Aljucir de Quadros e Clóvis
Kuyawinski representantes de Quatro Irmãos, Roberto Dionísio Fabiani representante do Poder
Executivo, Claudir Maximino Tomazelli e Zediane Bonatto representantes de Ponte Preta, Joarez
L. Sandri Presidente da AGER, Luiz Acorsi Diretor Administrativo/Financeiro da AGER, Fábio
Adamczuk representante do Fórum da Água e Laércio Tubin representante de Três Arroios, para
debaterem os assuntos em pauta: O Presidente do conselho participativo da AGER Roberto
Dionísio Fabiani, deu abertura dos trabalhos agradecendo a presença de todos e enfatizou da
importância da reunião pela pauta a ser tratada e de imediato passou a palavra ao Presidente da
AGER que
tratou dos seguintes assuntos: Envio mensal das análises da água e do
acompanhamento diário da medição do cloro na saída dos poços e em pontos de consumo de
diversas residências, em bairros diferentes, conforme notificação enviada aos Municípios;
Elaboração e envio da documentação solicitada, conforme plano do trabalho, entregue pelo
Agente Marcos Cesar Mroczkoski, fiscal da AGER; Cercamento dos poços artesianos usados para
abastecimento e consumo humano e realizar análise semestral desses poços, para detectar
contaminação por agrotóxicos; Solicitar a outorga dos poços artesianos
usados para
abastecimento e consumo humano e ver a possibilidade do Prefeito entregar pessoalmente ao
responsável por essa outorga e se necessário solicitar mais prazo, argumentar muito bem essa
solicitação, de preferência com documentação robusta; foi solicitado a instalação de um relógio
no terminal rodoviário Municipal, para possibilitar horário único e correto para os motoristas e
usuários do sistema de transporte urbano; sobre as paradas de ônibus, o chefe do Gabinete do
Prefeito Roberto Dionísio Fabiani informou que elas estão sendo projetadas e serão construídas
conforme a entrada dos recursos da outorga, pois esse primeiro valor de um milhão de reais o
Município está fazendo processo licitatório para remodelação do terminal, e assim fazer as
adequações necessárias para bem atender os usuários do transporte coletivo urbano; sobre o
estacionamento rotativo, número de parquímetros e orientadores devem ser adequados com o
contrato, devendo entrar em contato com a administração pública para fins de regulamentação.
Nada mais havendo a constar, encerra-se essa ata que segue assinada pelo Presidente, sendo
anexada a relação de presenças.
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