ATA NÚMERO TRINTA E UM - 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. O diretor presidente Joares Luis
Sandri, informou sobre o Seminário que a AGER realizará em Erechim-RS, com datas,
palestrantes e participantes a confirmar. Já deixou aberto o convite a todos os conselheiros e
municípios conveniados, havendo a possibilidade de ir até 6 pessoas cada município.
Aproveitando a oportunidade ainda salientou ainda da importância dos municípios conveniados
entregarem os testes de qualidade da água. Edivar explicou sobre a nova modalidade de
pagamento para o estacionamento rotativo, que será pagamento via celular. Ainda salientou que
já foram solicitados impressão de 5 mil folders explicativos. Este aplicativo está sendo
implementando com fim de melhorar e facilitar o pagamento do estacionamento rotativo. Para
demonstrar esta nova possibilidade, o Edivar realizou uma demonstração para o conselho. Egdar
Radeski, apresentou a cesta de índices de aumentos, salientou que a AGER buscará negociar o
índice proposto por lei a partir do dia 1º de Junho, para a água (CORSAN) será de 13,81%. O
presidente Joares salienta que a AGER estudará e ver possibilidades de negociar o valor, levando
em consideração, inflação e outras situações relevantes. Os municípios conveniados levantaram
questões sobre as políticas tarifárias, analisando o custo que os serviços de abastecimento de
água. Foi sugerido que os conselheiros leiam as normativas, para terem subsídios para
fundamentar uma solicitação de políticas tarifárias. Foi esclarecido aspectos quando a revisão
dos convênios com os municípios para com a AGER, que deve ocorrer sempre após um ano. Ao
final da reunião ficou esclarecido que Laércio que fazia parte do conselho representando o
Município de Três Arroios, solicitou afastamento do conselho no dia 01/03/2016, tendo vista
que o mesmo concorrerá a Vereador em seu município. Ficou combinado que para a próxima
reunião do dia 07 de Junho ocorrerá a eleição da presidência do conselho. 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)
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_________________________________

Juraci Scaratto (Pref. Três Arroios)

_________________________________

Jean Merg ( Pref. Cruzaltense)
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Joscelino Mikulski (CORSAN)

_________________________________

Edivar Fieagne (EXPARK)

_________________________________

Fernando Ponpermaier (Pref. Paulo Bento)

__________________________________

Joarez Sandri (AGER)

__________________________________

Edgar Radeski (AGER)

___________________________________
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