ATA NÚMERO TRINTA - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER

Aos quatro dias do mês de Abril de 2016, 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 na sede da Autarquia, assumindo a coordenação
dos trabalhos a Sra.

Michele Onhate, representante do Poder Executivo Municipal e

agradecendo a presença dos membros do conselho. Ato inicial, foi passada a palavra ao Diretor
Administrativo-financeiro da Ager, Sr. Edgar Radeski, onde procedeu a prestação de contas da
AGER referente ao ano de 2015. Salientou que conforme Decreto nº 4.100/2011, mais
Resolução do TCE e Art. 12, inciso VII, da Lei 5.310 é competência do Conselho “... conhecer e
opinar sobre a proposta de orçamento anual da AGER Erechim e seu relatório anual de
prestação de contas “. Nessa oportunidade o Conselho conhecerá e dará seu parecer sobre as
contas do exercício de 2015. Esclareceu que a Agência não dispõe de recursos oriundos do
poder público municipal para sua manutenção, sendo somente repassados a Autarquia, valores
sobre o faturamento da Corsan, da Expark e de quatro municípios conveniados. Além da
exposição das receitas e despesas, ficaram á disposição os extratos e demais documentos para a
completa averiguação da administração financeira da AGER. Sr. Edgar esclareceu que todas
atividades da AGER, desde a fiscalização do cumprimento dos contratos (saneamento e
estacionamento) mediação entre usuários e prestador de serviço, pesquisa, deslocamentos,
apoio aos municípios conveniados, despesas com pessoal e encargos, tudo foi devidamente
atendido com os recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Todas as
despesas previstas foram devidamente cumpridas. Houve equilíbrio entre o valor orçado e o
que realmente foi utilizado no exercício de 2015. Sr. Edgar também apresentou o Relatório
Circunstanciado com maiores detalhes do que fora planejado e efetivado na AGER, bem como o
Parecer geral de Prestação de Contas analisado pelo setor Administrativo Financeiro. Após
análise dos documentos, os integrantes do Conselho deram parecer favorável quanto a
Prestação de Contas da AGER ref. ano de 2015. Nada mais a tratar, encerrou-se a presente ata,
redigida por mim, Karla Chaves Loureiro, Executiva da Diretoria, para fins documentais e
históricos. Acompanharam a prestação de contas da AGER os seguintes conselheiros:
Michele Onhante (Pref. Erechim)

______________________________________

Fabio Adamcznk (Associação Politicas Públicas) ________________________________

Zediane Bonatto (Pref. Ponte Preta)

________________________________

Nandara M. Nazzari ( Pref. Ponte Preta)

_________________________________

Juraci Scaratto (Pref. Três Arroios)

_________________________________

Jean Merg ( Pref. Cruzaltense)

_________________________________

Joscelino Mikulski (CORSAN)

_________________________________

Edivar Fieagne (EXPARK)

_________________________________

Fernando Ponpermaier (Pref. Paulo Bento)

__________________________________

Joarez Sandri (AGER)

__________________________________

Edgar Radeski (AGER)

___________________________________

______________________________
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Diretor -Presidente
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MARCOS CESAR MROCZKOSKI
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