ATA NÚMERO VINTE E NOVE - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2016, às treze horas e trinta minutos,
reuniram-se os membros do Conselho Participativo da Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Municipais de Erechim na sede da Autarquia, Sr. Joarez Luis Sandri representando a
AGER-Erechim, Sr. Jean Carlos Merce, representando o município de Cruzaltense, Sra.
Zediane Bonatto e Nandara Maiza Nazzari representando o Município de Ponte de Preta, Sr.
Edivar Ficagna, representando a empresa Expark, Sr. Laercio Tubin, representando o
município de Três Arroios, Srs. Fernando Pompermaier e Valdemar Spada, representando 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 da questão referente a vigilância sanitária
atuando nos municípios conveniados com a AGER para saber da qualidade da água nos
respectivos, para apresentar projetos de Lei para melhoramento nos poços artesianos dos
Municípios conveniados.
Foi informado pelo Diretor-presidente que serão encaminhados projetos de Lei para a
Câmara de Erechim para repasse de verbas para melhoramento no sistema de poços ou
também nas reservas de água dos municípios, inclusive municípios de Erechim.
Repassou aos presentes que em Abril do presente ano será realizado um treinamento
no Município de Erechim acerca da questão do Saneamento Básico, a ser informado com
exatidão nas próximas semanas.
O Presidente da Autarquia solicitou que os presentes tragam no dia 04 de abril dados
referentes aos Municípios no tocante a água para que possa ficar arquivado na AGER para
eventuais questionamentos, também sobre o projeto anteriormente referido.
Foi informado também sobre o reajuste contratual com os Municípios conveniados
informando que o valor será atualizado quando os Municípios fecharem 1 ano de contrato.
Posteriormente passou-se a palavra para o representante da EXPARK para informar
aos Municípios conveniados sobre o funcionamento do estacionamento pois os mesmos
usam bastante em visitas a cidade. Informou também que o sistema de smartphone será

implantado até o final do mês de fevereiro no Município.
Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata, redigida por mim, Augusto Caldart
Neto, Executivo da Diretoria, para fins documentais e históricos, sendo marcada a próxima
Reunião do Conselho para o dia 04.04.2016.
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