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ATA DE A.G.O. 04/2019. 

 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (Agesan-RS) 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 Rolante, Régis Zimmer; Prefeita do Município de Nova Santa Rita, 

Margarete Simon Ferreti; o Presidente do Conselho Superior de Regulação da 

AGESAN-RS Sr. Neri Chilanti, e o suplente Sr. José Finger, a Representante do 

Município de Três Coroas, Secretária Roseli Weiler Fiuza; Representante de 

Canoas, Sr. Alessandro Oliveira, além do Assessores Jurídicos, Dr. Vanir de Mattos 

e Francine Marques de Souza, bem como os demais Representantes dos Entes 

Federativos Municipais e demais convidados, sendo o quórum atingido, conforme 

ata de presença, para deliberarem sobre as seguintes pautas: Apresentação e 

votação do Orçamento Anual 2020; Apresentação e votação do Relatório Anual de 

Atividades e Assuntos gerais. Iniciando 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 Régis Zimmer. 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 Démetrius que explanou sobre a 

resolução que estima receitas e fixa despesas para o ano de 2020, especificando os 

valores referentes às receitas percebidas e as despesas no respectivo exercício, 

permitindo o remanejo das dotações orçamentárias quando necessário, neste 

ínterim apresentou o orçamento da Agesan-RS para o ano de 2020. A Resolução foi 

posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Diretor Demétrius informou 

que não há débitos/dívidas na agência, tendo em média R$ 180.000,00 em caixa. 

Assessor jurídico solicitou quanto cada município consorciado contribui com a 

agência, Diretor Geral informou que se faturou R$ 1.152.474,12 por parte da 

CORSAN, COMUSA E AGERST. Ato consequente, foram apresentadas as 

atividades extras realizadas em 2019, quais sejam: Revisão Tarifária 2019 CORSAN 

nos meses de maio/junho; Revisão Tarifária 2019 Convênio AGERST – Santa Cruz 

do Sul nos meses de junho/julho; Congresso ABAR Maceió no mês de agosto; 

Participação no Grupo de Trabalho Contabilidade Regulatória no mês de setembro; 

Participação na Câmara Técnica ABAR no mês de outubro; Participação no Grupo 

de Trabalho agências reguladoras CORSAN no mês de novembro; Organização 

evento ASSEMAE 2020 – Gramado também no mês de novembro e, por fim, 

Filiação à ABAR no mês de dezembro. A seguir, o diretor geral apresentou a 

resolução da presidência que versa sobre o crédito adicional suplementar, que 
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aumentou os valores previstos para a obrigação patronal, as diárias, aumentou os 

valores das passagens e despesas com locomoção e aumentou os valores 

referentes às diárias civis retirando da dotação orçamentária dos equipamentos e 

materiais permanentes, por fim, apresentou a resolução que fixou o valor da bolsa 

estágio na Agesan-RS, sendo todas as resoluções aprovadas por unanimidade. 

Prefeita Margarete aduziu que é necessário contratar estagiário para fomentar o 

mercado de trabalho. Os conselheiros deliberaram sobre as perspectivas para os 

próximos anos sobre o saneamento gaúcho e a fiscalização. Esgotada a ordem do 

dia a assembleia foi encerrada pela Presidente, as 10:20 horas, 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, dezessete de dezembro de dois mil e dezenove. 
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VANIR DE MATTOS 
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