
ATA NÚMERO CINQUENTA E NOVE - REUNIÃO CONSELHO
PARTICIPATIVO – AGER

Aos quinze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezenove, 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,  Sr.Ivo Antônio Sobis representante da CORSAN Erechim, Sr. José Osvaldo
Leite Camargo, Presidente do Conselho Participativo,  Joarez L. Sandri Presidente da
AGER, Luiz Acorsi Diretor Administrativo/Financeiro da AGER, Waldecir Antônio
Pereira,  representando  a  empresa  Stacione  Rotativo  Ltda,  e  Fernando  Backes
Secretario  executivo  da  AGER.  O Sr.  Joarez  L.  Sandri  Presidente  da  AGER,  deu
abertura  a  reunião,  cumprimentou  e  agradeceu  a  presença  de  todos,  salientando  a
importância  da  reunião,  tendo  em vista  os  assuntos  a  serem tratados.  O  primeiro
assunto  a  ser  discutido  o  representante  da  Stacione  Sr.  Waldecir  Antônio  Pereira
comentou da dificuldade de implantação do estacionamento rotativo no Bairro Três
vendas  na  avenida   José  Oscar  Salazar.  Foi  lembrado  a  empresa  de  Transporte
Gaurama Ltda o enviou de documentação em tempo hábil, para conceder o aumento do
valor  da  passagem do transporte  urbano.  O Sr.  Ivo Sobis,  representante  da  corsan
salientou que está sendo feito acompanhamento do nivel do reservatório tanto pela
corsan como pela AGER, para que o nível se mantenha a menos de 30cm, do máximo
permitido, usando água dos rios Campo e rio Cravo, quando necessário. O Sr. Luiz
Acorsi ressaltou que o serviço de transporte publico Urbano é de suma importância
para o usuário e por ser um serviço publico este devera ser prestado  com eficiência.
Finalmente foi acordada a mudança na Lei Municipal n. 5310/13, quanto ao Conselho
Participativo,  a  fim de  separar  o  conselho  dos  municípios  do  interior,  bem como,
alterar a representação, eis que o fórum das Águas não tem mais interesse em seguir no
conselho, sendo que irá comunicar  oficialmente sua decisão.  Nada mais  havendo a
constar, encerra-se essa ata que segue assinada pelo representante do Presidente, sendo
anexada a relação de presenças.
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