ATA NÚMERO VINTE E SEIS - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER

Ao quinto dia do mês de outubro 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, e
Marcos Mroczkoski representando a AGER-Erechim, Sra. Michele Onhate, representando o
Poder Executivo Municipal, Srs. Joscelino Mikulski, representando a CORSAN, Sr. Jean Carlos
Merce, representando o município de Cruzaltense, Sr. Valdemar Spada, representado o
Município de Paulo Bento, Sra. Zediane Bonatto, representando o Município de Ponte de
Preta, Sr. Rui Matte, representado o Procon, Sr. Diego Pilatti, representando o Condecon, Sr.
Edivar Ficagna, representando a empresa Expark, 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 Regulamento que será publicado,
posteriormente a aprovação do Conselho, valendo para os Municípios Conveniados com a
AGER-Erechim sobre os procedimentos relacionados ao Saneamento Básico. Também os
Conselheiros foram unânimes na aprovação das Resoluções a ser publicadas pela AGERERECHIM.
Posteriormente, foi solicitado pelo Diretor-presidente que constasse no Ticket
referente ao estacionamento rotativo pago o endereço, o CNPJ e inscrição na Prefeitura da
empresa prestadora do serviço público. O representante da empresa anotou as solicitações
e informou que passará aos superiores hierárquicos para providências. Informou também
que caso os consumidores necessitem de Notas Fiscais a empresa disponibilizará.
Também, explanou que a partir do mês de Novembro passará a acompanhar as
metas referentes aos Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios Conveniados
com a AGER-ERECHIM.
Foi passada a palavra ao Diretor Administrativo -Financeiro da Ager, Sr. Edgar Radeski
o qual fez referência ao projeto de implantação de bebedouros no Município de Erechim e
também nos Municípios Conveniados com a AGER, projeto que está em trâmite, em fase de
planejamento, com participação efetiva da AGER-ERECHIM na execução do mesmo.

O representante da empresa prestadora do serviço de estacionamento rotativo pago
passou a explanar sobre o serviço no Município de Erechim, relatando as dificuldades, os
acertos e também as formas de melhorar a prestação. Passou a explanar sobre as formas
com que os consumidores poderão adquirir os tickets de estacionamento, informando que
existirão diversos meios para que os mesmos possam ser adquiridos pela população.
O presidente da Corsan, relatou aos Conselheiros sobre as obras da Corsan em
Erechim, atualizando os locais onde as máquinas estão trabalhando. Também solicitou ao
prestador do serviço público de Estacionamento Rotativo Pago que a CORSAN fosse isenta
do pagamento no momento em que estiver realizando obras no Município.
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 07.12.2015.
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