
ATA NÚMERO ONZE -   REUNIÃO CONSELHO CONSULTIVO - AGER 

Aos quatorze  dias  do mês de abril  de  2014,  às  treze  horas  e  trinta  minutos,
reuniram-se os membros do Conselho Consultivo da Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Municipais de Erechim na sede da Autarquia, Srs. Edgar Radeski e Joarez Luis
Sandri,  representando  a  AGER-Erechim,  Sras.  Denise  Rodrigues  Reggio  e  Michele
Onhate, representando o Poder Executivo Municipal,   Srs. Rodimar Passaglia e Volmir
Castro,  representantes  da CORSAN-Erechim, para tratarem de assuntos atinentes ao
órgão consultivo.

Foi explanado pelo Diretor-Presidente  da AGER, Sr. Joarez Luis Sandri, sobre  o
andamento das obras da corsan,  sendo exposto que foi  oficiada a corsan quanto as
obras do rio cravo, o inicio das obras de tratamento de esgoto, troca da tubulação de
agua, documentação de licenças das obras, bem como reservatório do bairro atlantico.

Em seguida foi apresentada a normativa n. 01/14, elaborada pela AGER, onde
define  os  indicadores  de  qualidade  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e
saneamento,  exposta  e  posta  em  votação,  aprovada,  deverá  seguir  para  audiencia
pública, ficando por 15 dias a exposta na internet no site do Município a fim de que
tome publicidade e possa receber colaborações.

Em seguida foi exposto a possibilidade de repasse de R$ 2.000.000,00 do FMGC,
aporte  extraordinário,  para  implantação  de  um  projeto  de  saneamento  basico  no
loteamento social bem morar, sendo que deverá ser posto em analise e aprovação do
Conselho  do  FMGC,  sendo  aporvado  esse  aporte,  a  AGER  deverá  fiscalizar  o
investimento.

Ainda  foram  exposto  pela  AGER  que  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  deverá
utilizar valores dos aportes ordinários do FMGC, valor destinado ao Município, para a
realização de despesas com a semana municipal de meio ambiente.

Pelo Sr. Volmir Castro foi dito que a corsan vai analisar e apresentar um projeto
para atendimento do Bairro Demoliner, que encontra-se em perimetro urbando. Quanto
a  as obras de troca da tubualação depende de aquisição de materiais por parte da
empresa  que  venceu  a  licitação,  bem  como,  alguns  equipamentos  que  faltaram  na
licitação da corsan devem ser adquiridas. 

Após a discussão dos assuntos atinentes ao Conselho, ficou marcada a próxima
reunião para dia 02.06.2014 as 13:30 horas, onde serão  tomadas outras deliberações
necessárias.

Nada  mais  a  tratar,  encerrou-se  a  presente  ata,  redigida  por  mim,  Augusto
Caldart  Neto,  Executivo  da  Diretoria  da  AGER-Erechim,  para  fins  documentais  e
históricos.
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