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ATA DE A.G.E. 03/2019. 

 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Agência Reguladora Intermunicipal 

de Saneamento (Agesan-RS) 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, em 

segunda chamada, às 09:30hs (nove horas e trinta minutos), reuniram-se no 

Mini-Auditório da Reitoria, na Universidade Feevale, a Presidente da AGESAN-

RS e Prefeita do Município de Sapiranga, Corinha Beatris Ornes Molling; 

Prefeito do Município de Parobé, Irton Bertoldo Feller; Prefeito do Municipio de 

Rolante, Sr. Régis Zimmer, Representante do Município de Capela de Santana, 

Dra. Francine Marques de Souza; Prefeito do Município de Riozinho, Valério 

José Esquinatti; a Represente do Município de Três Coroas, Secretária Roseli 

Weiler Fiuza; o Representante do município de Campo Bom, Secretário João 

Flávio Rosa, Representante do Município de Sapucaia do Sul, Sr. José Luiz 

Daudt, o Representante do Município de Novo Hamburgo, Sr. Flávio Luis da 

Silva, além do Assessor Jurídico, Dr. Vanir de Mattos, bem como os demais 

Representantes dos Entes Federativos Municipais e demais convidados, sendo 

o quórum atingido, conforme lista de presença, para deliberarem sobre as 

seguintes pautas: Apresentação e aprovação de resolução orçamentária; 

Ratificação de resoluções orçamentárias de alteração de rubricas; Votação do 

Conselho Superior de Regulação, membros da comunidade e membros das 

prestadoras de serviço e Assuntos Gerais. Iniciado os trabalhos às nove horas 

e trinta minutos, por aclamação foram eleitos para presidente e secretário da 

assembleia, a Prefeita Corinha Beatris Ornes Molling e o prefeito Irton Bertoldo 

Feller, respectivamente. A presidente passou a palavra ao Secretário para 

leitura da ordem do dia. Após, agradeceu a presença de todos e passou a 

palavra ao Diretor Geral, Demétrius Jung Gonzalez que apresentou a equipe 

técnica da Agesan-RS. Com a palavra a Diretora Priscila, que passou à 

deliberar sobre os itens 1 e 2 da pauta, apresentando a previsão de 

arrecadação do exercício de 2019, deliberando sobre as resoluções n.º 1 a 9 e 

apresentando a ratificação de resoluções orçamentárias de alteração de 

rubricas; Com a palavra a Presidente Corinha indagou aos presentes sobre a 

aprovação das resoluções apresentadas, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Por derradeiro, Diretor Demétrius passou a analise do item 3 da 

pauta, que se refere à votação do Conselho Superior de Regulação, ficando 

deliberado que três municípios consorciados à Agesan-RS indicarão os 

representantes até dia 10/05/2019, quais sejam: Município de Riozinho, 

Município de Campo Bom e Município de Sapiranga, por derradeiro, ficou 

acordado que será procedida solicitação ao Consórcio Pró-Sinos do histórico 

documental da regulação, em especial a ouvidoria, até 30/04/2019. Esgotada a 

ordem do dia a assembleia foi encerrada pela Presidente, as 10:25 minutos, 
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tendo sido lavrada a presente Ata, a qual lida e aprovada vai assinada sem 

qualquer registro de protestos nem de impugnações. Foram cumpridos todos 

os requisitos Estatutários. Novo Hamburgo, vinte e cinco de abril de dois mil e 

dezenove. 

 

 

 

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING 

PRESIDENTE DA AGE 

 

 

IRTON BERTOLDO FELLER 

SECRETÁRIO DA AGE 

 

 

VANIR DE MATTOS 

OAB/RS Nº 32.692 
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