ATA NÚMERO VINTE E CINCO - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER
Ao terceiro dia do mês de agosto de 2015, às treze horas e trinta minutos, reuniramse os membros do Conselho Participativo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos
Municipais de Erechim na sede da Autarquia, Srs. Edgar Radeski e Joarez Luis Sandri,
representando a AGER-Erechim, Sra. Michele Onhate, representando o Poder Executivo
Municipal, Srs. Joscelino Mikulski, representando a CORSAN, Srs. Laércio José Tubin,
representando o município de Três Arroios, Srs. Valdemar Spada e Fernando Pompermaier,
representado o Município de Paulo Bento, para tratarem de assuntos atinentes ao órgão
participativo.
Aberta a reunião pelo Diretor-Presidente da AGER, agradeceu a presença dos
participantes e iniciou seu discurso tratando do Reguladomento que será implementado
pela AGER para os Municípios Conveniados, com normas de procedimento no tocante ao
Contrato com a CORSAN. Informou que estará repassando o referido Regulamento por email para conhecimento dos Municípios e posteriormente estará publicando o mesmo.
Relatou ainda que no presente dia, o Estacionamento Rotativo Pago será implementado no
Município de Erechim.
Foi passada a palavra ao Diretor Administrativo -Financeiro da Ager, Sr. Edgar Radeski
,que procedeu a prestação de contas da AGER-ERECHIM. Repassou aos Conselheiros de
forma minuciosa todos os ativos e passivos da Autarquia, para que todos tenham
conhecimento das receitas e despesas da AGER-ERECHIM. Referiu também sobre o Fundo
de Gestão Municipal Compartilhada, atualizando os Conselheiros sobre os aportes
ordinários e extraordinários realizados no FGMC. Informou sobre o reajuste tarifário da
CORSAN para o Município de Erechim, ficando no montante de 7,66%. As contas foram
aprovadas pelos membros presentes na Reunião.
Foi questionado pelos presentes acerca das Obras de Transposição do Rio Cravo,
sendo informado pelo Diretor-presidente que as obras foram retomadas no dia da presente
reunião, sendo acompanhadas de perto pelo Diretor-presidente da AGER-ERECHIM.
Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata, redigida por mim, Augusto Caldart
Neto, Executivo da AGER-Erechim, para fins documentais e históricos, sendo marcada a
próxima Reunião do Conselho para o dia 05.10.2015.
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