ATA NÚMERO QUARENTA E UM - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER
Aos três dias do mês de abril 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.
Ao dar início a reunião, Joares Sandri agradeceu a presença de todos e abriu a reunião informando que será
feita a eleição da nova direção do Conselho tendo em vista que os cargos estão vagos. Relatou também que a
Corsan já enviou o pedido de reajuste da tarifa que será aberto um processo para análise e posterior aprovação do
conselho.
Em seguida, foi aberta a votação para o novo presidente do conselho no qual foi colocado o nome do
Conselheiro Roberto Dionisio Fabiani, o qual foi eleito por unanimidade.
Durante a reunião Joares Sandri informou que a Agência está notificando a Corsan sobre a possibilidade de
racionamento e em que fase está a obra de transposição do Rio Cravo, a qual deverá responder dentro de 24 (vinte
quatro) horas. Sandri também cobrou dos municípios conveniados a necessidade do envio das planilhas de controle
das metas e dos Indicadores de desempenho.
Em seguida o representante da Corsan Sr. Mikulski, relatou o caso do Bairro Demoliner no qual a Corsan
tratava a água com cloro no poço existente, foi relatado então pelo Diretor Sandri que o poço secou e que os
moradores perfuraram outro poço na área rural, então foi encaminhado que essa situação será passada para Sec.
de Agricultura para verificar a situação.
Prosseguindo Sandri relatou que a Agência pediu para os municípios formularem um projeto na área de
Saneamento Básico para efetuar um repasse de um valor para execução desses projetos.
Passada a palavra para o conselheiro Roberto Fabiani questionando sobre o andamento do processo para
contratação do novo prestador do serviço de Saneamento Básico, no qual Fabiani relatou que está em fase de
reformulação e que deverá ser feita nova licitação para contratação da nova empresa. Fabiani relatou também
sobre a lei do Estacionamento Rotativo que foi aprovado com algumas emendas dos vereadores, algumas foram
vetadas e foi encaminhado novamente para câmara, e assim que aprovada a lei o Edital será lançado.
Finalizando Sandri agradeceu os trabalhos prestados pelo Diretor Administrativo-financeiro Edgar o qual
está saindo da função.
Nada mais a tratar, encerrada a presente ata, para fins documentais.
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