
ATA NÚMERO   QUARENTA   E   CINCO        -   REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER   

Aos dez dias do mês de outubro de 2017, às quatorze horas, conforme prévia convocação,  reuniram-se os

membros do Conselho Participativo da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim, onde se

fizeram  presentes,  Odisselmo  Malacarne  representante  do  município  de  Floriano  Peixoto,  Sergio  Lazarotto

representante  do município  de Ponte Preta,   Joscelino Mikulski  e Silvano Prataviera, representantes da CORSAN,

Roberto Dionísio Fabiani e José Leite Camargo representantes do Poder Executivo, Joarez Luís Sandri, Presidente da

AGER,  João  C.  Zanin  Zanella,  Diretor  Financeiro  da  AGER,  Marcos   Cesar  Mroczkoski  Agente  Fiscal  da  AGER

assumindo a direção dos trabalhos,  o Presidente do Conselho Participativo, Roberto Dionísio Fabiani.

Ao dar início à reunião, o Presidente do Conselho, Roberto Dionísio Fabiani, agradeceu a presença de todos

passando a palavra ao Presidente da AGER,  Joarez Luís Sandri  que expôs questões relativas a própria reunião do

Conselho e seus objetivos. 

O Presidente da AGER alertou os Municípios conveniados quanto a efetiva necessidade de realização de

uma revisão tarifária relativamente a cobrança do serviço de abastecimento de água, que em alguns dos mesmos

encontra-se com expressiva defasagem.  

Após,  foi  apresentada ao  Conselho  a  resolução  nº  12/2017  que Dispõe  sobre  os  Indicadores  de

Desempenho do Serviço de Estacionamento Rotativo Pago no Município de Erechim, bem como a resolução nº

13/2017 que Dispõe sobre os Indicadores de Desempenho dos Serviços de Transporte Coletivo.  Em  seguida foi

aberto para considerações dos membros do conselho e votação, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Ainda,  foi apresentado aos presentes proposta oriunda da CORSAN para disponibilização de serviço de

limpeza de fossas sépticas sob demanda em Erechim, constante no Processo Administrativo AGER 005/2017. Após

explanações e debate a respeito da mesma, restou aprovada pelo Conselho.

Nada mais a tratar, eu Patrícia Barcellos Marques Zamboni, redigi a presente ata que vai assinada por mim,

pelo presidente do conselho e demais integrantes do conselho, para fins documentais.

 


