
ATA Nº 070/ 2022 -   REUNIÃO DO CONSELHO PARTICIPATIVO –   AGER  

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, as nove horas
da manhã, na sede da AGER, com sede na Rua Pedro Álvares Cabral, 876, Bairro
Centro,  em  Erechim-RS,  reuniram-se  os  membros  do  Conselho  Participativo  da
Agência  Reguladora  dos  Serviços  Públicos  Municipais  de  Erechim,  conforme
convocação via Whats-App, no dia 08/04/2022, para tratar sobre o reajuste tarifário do
Estacionamento Rotativo, realizado pela empresa STACIONE. Na reunião se fizeram
presentes;  Waldecir  Antonio  Pereira,  representante  da  empresa  Stacione;  Mário
Rogério Rossi  representante da Prefeitura Municipal  de Erechim; Ivo Antonio Sobis
representante da CORSAN; Edgar Radeski, Marcos César Mroczkoski, Greice Daniele
Thomaz  e  Valdir  Farina  representantes  da  AGER.  Deu  abertura  aos  trabalhos  o
Presidente do Conselho, Sr. Mário Rogério Rossi, cumprimentando a todos e logo de
início fez uma análise criteriosa da situação do estacionamento rotativo, para que o
Conselho também tenha um parecer  sobre o percentual  máximo de reajuste.  Após
algumas opiniões entre os presentes, foi sugerido pelo Conselho que o valor da tarifa
fosse de R$ 2,35 (60 minutos) para a zona azul e R$ 1,10 (60 minutos)  para a zona
verde.  O representante  da Empresa Stacione,  Sr.  Pereira,  falou  das dificuldades e
disse que sem um reajuste razoável as coisas podem se inviabilizar, disse ainda que
no último reajuste a tarifa da zona verde não teve correção. O Diretor Administrativo-
financeiro da AGER, Sr. Edgar Radeski, fez algumas colocações sobre as planilhas de
custos,  apresentou  um  estudo  sobre  o  valor  de  tarifas  em  diversos  municípios  e
considerou que o gestor do contrato apresentou um parecer dentro da realidade dos
fatos. Após as manifestações, o Presidente do Conselho, Sr. Mário Rossi, colocou em
votação a proposta da  tarifa do estacionamento rotativo em Erechim no valor de
R$ 2,35 (60 minutos) para a zona azul e R$ 1.10 (60 minutos) para a zona verde,
sendo aprovado pelo Conselho por unanimidade. Nada mais a tratar, foram encerrados
os trabalhos do Conselho neste dia, e eu, Greice Daniele Thomaz, redigi a presente
ata, sendo assinada pelo presidente. Em anexo, lista de presença na reunião com as
respectivas assinaturas. 

Mário Rogério Rossi
Presidente do Conselho
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