ATA NÚMERO QUARENTA - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER
Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2017, às quatorze horas, conforme prévia convocação, reuniram-se os
membros do Conselho Participativo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim na sede da
autarquia, tendo em vista a ausência do presidente do conselho, que era indicado pela concessionaria do
estacionamento rotativo, contrato extinto, assumiu a coordenação dos trabalhos o Sr Joares Luis Sandri, Diretorpresidente AGER.
Foram recebidos os novos conselheiros indicados pelo Município de Erechim, bem como de outros
Municípios que mudaram os componentes, ainda, pelo conselheiro Gilberto Fabiani, indicado do Município de
Erechim, foi anunciado alteração na legislação quanto ao conselho, assim, ficou acertado que a eleição do novo
presidente e indicação do secretario do conselho, fica marcado para a reunião do mês de abril de 2017, tendo sido
definido a data de 3 de abril, as 14h.
Ao dar início a reunião, Sandri agradeceu a presença de todos salientando a importância da preocupação
que todos os municípios devem ter com a qualidade da água distribuída aos munícipes.
Em seguida, passou a palavra para a Sr. Cláudia Santin Zanchett da 11° CRS, a qual chamou a atenção de
todos os representantes dos municípios presentes para a importância do tratamento adequado da água fornecida
aos consumidores. Cláudia expôs problemas encontrados no tratamento de água de cada município durante o ano
de 2016. Após explanou sobre qual a forma correta de tratar a água, como deve ser cuidada a questão das
condições sanitárias dos poços, quais níveis de cloro deve ser adicionado, e outros pontos relevantes.
Durante a reunião foram levantadas questões refente os custos de manutenção dos sistemas, bem como a
atenção que os municípios devem ter com o tratamento de água.
Em seguida o Diretor Administrativo-Financeiro da Ager, Sr. Edgar Radeski, fez a prestação de contas
referente o exercício de 2016, ato em que passou o relatório escrito com as receitas e despesas, falou sobre o
balancete mensal que é enviado ao poder executivo e legislativo, tambem relatou sobre o cumprimento do
orçamento do ano de 2016, relatando também sobre o orçamento para o ano de 2017, apresentou também o valor
disponível, aplicado em CDB, tendo deixado os documentos a disposição dos conselheiros, que ao final aprovaram
as contas apresentadas, bem como tomaram conhecimento dos valores orçados para o ano de 2017.
Deixada a palavra à disposição, a representante do município de Três Arroios, Sra. Nádia Varotto pediu a
previsão de liberação do recurso da Ager para uso na proteção dos poços. Sandri respondeu que está previsto para
o ano de 2017.
Sr. Diego Francisco Pilati, CODECON tocou no assunto ref. estacionamento rotativo, se tem alguma forma
de cobrar as pendências deixadas pela Expark.
O vice Prefeito de Floriano Peixoto, solicitou que a ager faça uma visita na cidade, onde será convidada a
comunidade para explicar a importância da manutenção e cuidados com o abastecimento de água.
Já no fim da reunião, Sandri anunciou que a Ager pretende realizar pesquisa de satisfação referente a água

nos municípios conveniados, porém, ainda não tem uma data determinada.
Nada mais a tratar, encerrada a presente ata, para fins documentais.
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