
ATA NÚMERO   TRINTA     E   SEIS     -   REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER   

Aos  vinte  e três  dias  do mês de Junho de 2016,  às  quatorze horas,  conforme prévia

convocação,  reuniram-se  os  membros  do Conselho  Participativo da  Agência  Reguladora  dos

Serviços Públicos Municipais de Erechim,  assumindo a direção dos trabalhos o presidente, Sr.

Edivar Ficagna, agradecendo a presença de todos, inclusive dos  secretários Itamar  Dall Alba  e

Rafael Testa.  Ato inicial,  o  Presidente do Conselho anunciou  o assunto  principal desta reunião

que é sobre o recurso da empresa EXPARK sobre a decisão que negou o reequilíbrio contratual,

no Processo Administrativo nº 001/2016.

O representante da empresa EXPARK ,Sr. Luzardo, fez uso da palavra, expondo a situação

da empresa que depende do reequilíbrio para dar continuidade ao contrato, ao mesmo tempo

se comprometendo em iniciar imediatamente o cumprimento dos itens em atraso. O secretário

Rafael Testa e o Secretário Itamar, solicitam seriedade e compromisso com as implementações e

regularizações diversas por parte da Expark.  

 O  Diretor  Edivar  solicitou  que  o  departamento de trânsito ou  órgão responsável  da

Prefeitura Municipal informe a Expark com antecedência quando tiver que executar alguma obra

em que alguma vaga fique indisponível por alguns dias.  O Diretor  da AGER Joarez Sandri e o

Secretário  Rafael  Testa,  afirmaram  que  o  município  já  esta  ciente  de  quando  ruas  forem

fechadas para obras e afins será descontado o valor equivalente da outorga. 

O senhor Joarez também pediu se há possibilidade dos parquímetros ligarem antes das

8h30, para atender os usuários que tem compromissos que iniciam antes desse horário e tem

dificuldade de efetuar o pagamento.  Sr. Edivar e Secretário Testa afirmam que cabe a população

adequar-se ao sistema, podendo realizar o pagamento também por telefone, não precisando se

deslocar do local aonde está. 

A  representante  dos  servidores  e  ouvidora  municipal  Michele  Onhate  questionou a

postura e falta de treinamento das funcionárias para lidarem com os usuários. O representante

da Expark  afirmou que o treinamento acontece diariamente. 

O diretor administrativo-financeiro da AGER Edgar Radeski fez alguns comentários sobre

a postura da empresa  Expark,  entendendo que para decisões mais importantes,  como hoje,

deveria estar presente pelo menos um dos diretores da empresa. Afirmou que, ao constatar a



morosidade para implementar alguns itens do contrato, somado aos fatos que aconteceram na

cidade de Concórdia-SC,  percebe a indiferença e descaso por parte da Expark.  Já o Senhor

Luzardo, tomando a palavra, disse que a Expark está fazendo tudo que é possível  dentro das

receitas atuais. 

Após análise, os integrantes do conselho entraram em consenso quanto ao percentual de

aumento da tarifa,  sendo estabelecida uma reposição de  20%.  O  percentual  foi  aceito pela

concessionária e concedente, sendo que o valor por hora de estacionamento em Erechim será

de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos). A nova taxa de estacionamento  passará a vigorar a

partir do dia  1º de julho de 2016. 

O Presidente da AGER disse que tendo em vista a concordância das partes com a Tarifa

apresentada, esta será homologada, porém, a fiscalização quanto ao cumprimento do contrato

será constante, e se necessário, indicará a rescisão contratual.

Ato final, foi apresentada ao conselho a Resolução n. 10/16, referente os procedimentos

para  concessão  de  reajustes  e  reequilíbrios  contratuais,  sendo  aprovada  por  todos  e  nos

próximos dias será  levada a publicação para que entre em vigor.

Nada mais a tratar, eu, Michele Onhate, redigi a presente ata que vai assinada por mim,

pelo presidente e demais integrantes do conselho. 
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