ATA NÚMERO QUARENTA E SEIS - REUNIÃO CONSELHO PARTICIPATIVO - AGER
Aos cinco dias do mês de dezembro 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, Nandara Nazzari representante do município de Ponte Preta, Leocir Ferranti representante do
município de Barra do Rio Azul, Valdemar Roque Spada representante do município de Paulo Bento, Luis Verones
de Almeida representante de Floriano Peixoto, Jean Carlos Merg representante do município de Cruzaltense, Ivo
Antonio Sobs representante da CORSAN de Erechim, José Leite Camargo representantes do Poder Executivo, Joarez
Luís Sandri, Presidente da AGER e João C. Zanin Zanella, Diretor Financeiro da AGER.
Deu início a reunião, em substituição ao Presidente do Conselho após sua justificada ausência, o Presidente
da AGER, Joarez Luís Sandri, agradecendo a presença de todos e passando a explanar sobe o tratamento de esgoto
e planos de saneamento.
O Presidente da AGER informou a todos que será mantido apenas um Conselho, pois foi levantada a
possibilidade de haver um Conselho Participativo para o Município de Erechim e outro para os municípios
conveniados, sendo deliberado que a existência de apenas um Conselho torna as reuniões mais úteis,
principalmente no tocante a troca de experiências. Solicitou a presença de todos para a reunião a ser realizada em
Fevereiro de 2018, onde será apresentada a prestação de contas da AGER.
Em sequência, o município de Ponte Preta apresentou e pôs em análise Lei Municipal que trata do sistema
de saneamento básico do referido município. Após deliberações, o mesmo restou aprovado pelo Conselho.
Posteriormente, o Presidente da AGER, Joarez Luís Sandri, relatou sobre a reunião realizada na AMAU, onde
noticiou o interesse de outros municípios em estabelecer convênio com essa Agência.
Ainda, foi informado aos municípios que a partir do ano vindouro, todos deverão atender as resoluções da
AGER de maneira integral, fornecendo informações necessárias para a verificação adequada da prestação do serviço
fiscalizado.
Também, ficou definido que a partir da presente reunião ordinária, na ata elaborada constará apenas a
assinatura do Presidente do Conselho, sendo a presença dos demais registrada na folha de presenças que
acompanhará a ata.
Finalmente, foram tratados assuntos diversos de interesse de todos os municípios, sendo relatados projetos
que estão em andamento, leis que estão sendo implementadas, as dificuldades dos administradores públicos em
atender os anseios da população, bem como a carência de recursos para atender as crescentes demandas.
Nada mais a tratar, eu Patrícia Barcellos Marques Zamboni, redigi a presente ata que vai assinada por mim,
e pelos integrantes do conselho, para fins documentais.
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