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CONVOCAÇÃO:  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 
JORGE LUIZ STOLF, Presidente em Exercício da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Cláusula 26 do Protocolo de Intenções da AGIR, CONVOCA todos consorciados em 

dia com as suas obrigações estatutárias para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará 

no dia 1º de fevereiro de 2022, às 14h00min, em primeira (1ª) convocação com a presença da maioria qualificada 

e em não havendo o número, em segunda (2ª) convocação, trinta (30) minutos após, às 14h30min, com a 

presença da maioria simples dos consorciados. 

   
Local: Sala Vale Europeu da Associação dos Municípios do Vale Europeu – AMVE, Rua Alberto Stein, 466 - 

Velha, Blumenau/SC – CEP: 89.036-200. 

 

ORDEM DO DIA 

 
1 - Aprovação da ata anterior; 

2 - Ratificação da prorrogação do mandato do Diretor Geral até data da posse do substituto e dos atos legais 

expedidos de ofício pelo Presidente da AGIR, para a necessária continuidade das atividades de regulação da 

Agência:  

I)  Decisão nº 196/2022 - Reajuste BluMob - Blumenau 

II) Decisão nº 195/2022 - Reajuste Recicle - Brusque 

III) Decisão nº 197/2022 - Reajuste SAMAE - Pomerode 

 

3 - Indicação ou confirmação do Diretor Gerali ou a apresentação do(s) nome(s) para a escolha do Diretor Geral, 

nos termos da Cláusula 25, inciso I, do Novo Protocolo de Intenções da AGIR; 

4 - Aprovar e eleger o Diretor Geralii; 

5 - Reajuste anual dos servidores da AGIRiii. 

 Blumenau, em 26 de janeiro de 2021.  

 

 

JORGE LUIZ STOLF 

Presidente da Diretoria Executiva 

 

 
i Regimento Interno da AGIR 

 Art. 20. Proclamado eleito o candidato à Presidente, a ele será dada palavra para que indique o Diretor Geral ou o confirme na função, 

submetendo-a a votação dos presentes. 

   
ii § 1º. Uma vez aprovada a indicação do Diretor Geral, o Presidente da Assembleia indagará, caso presente, e o mesmo aceita e em caso de 

ausência, o Presidente deverá comprovar o aceite por qualquer meio idôneo. 

  § 2º. Caso haja recusa da indicação, será concedida a palavra para que o Presidente apresente nova indicação e votação; 

  [...] 



 
 

2 

 

 
  § 4º. Caso ocorra apenas a confirmação da função de Diretor Geral, ou seja, a manutenção do então ocupante deste cargo, sua contratação não 

sofrerá solução de continuidade. 

 

Novo Protocolo de Intenções da AGIR 

- Cláusula 25. Compete à Diretoria Executiva da AGIR: 

  I -Elaborar e apresentar a Assembleia Geral nomes para a escolha do Diretor Geral 

   

Regimento Interno da AGIR 

  Art. 21- Compete a Diretoria Executiva da AGIR: 

  I – Elaborar e apresentar a Assembleia Geral nomes para a escolha do Diretor Geral e do Comitê de Regulação da AGIR. 

 

Novo Protocolo de Intenções da AGIR 

 

- Cláusula 21. Compete à Assembleia Geral: 

   XIII – aprovar os indicados e eleger entre estes, os membros do Comitê de Regulação e o    Diretor Geral 

   [...] 

§ 4º - Compete ao Comitê de Regulação homologar a eleição realizada pela Assembleia Geral para o provimento do cargo de Diretor Geral 

da AGIR. 

    
iii  - Cláusula 72. Será concedida revisão geral anual aos servidores públicos da AGIR, sempre no mês de março de cada ano e condicionada a 

existência de disponibilidade orçamentária e financeira da AGIR, conforme deliberação da Assembleia Geral, utilizando-se o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos doze (12) meses anteriores, compreendendo o mês de março do ano anterior ao 

mês de fevereiro do ano vigente, ou o índice que vier a substituí-lo. 
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