
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 112/2019 

PRORROGA EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO O MANDATO DOS 

CONSELHEIROS QUE ENUMERA E QUE COMPÕEM O COMITÊ DE 

REGULAÇÃO DA AGIR 

 

MARILDO DOMINGOS FELIPPI, Presidente 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 e seus 

incisos, em especial pelo que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula 33 do Protocolo de Intenções, 

devidamente ratificado pelos entes consorciados e, de acordo com os demais dispositivos legais 

aplicáveis: 

CONSIDERANDO a Resolução nº 111/2019 da AGIR, publicada no DOM/SC - Edição 

N° 2.743 do dia 30 de janeiro de 2019, que regulamenta a convocação e inscrição dos 

interessados/indicados para a composição de membro titular e para suplência do Comitê de 

Regulação da AGIR; 

 

CONSIDERANDO o lançamento e publicação do Edital de Convocação nº 002/2019 – 

que convoca os interessados para concorrerem à indicação de Conselheiro do Comitê de 

Regulação da AGIR; 

 

CONSIDERANDO que o § 7º da Cláusula 33 do Novo Protocolo de Intenções prevendo que os 

suplentes já eleitos antes da instituição deste Novo Protocolo de Intenções para o Comitê de 

Regulação cumprirão seu mandato.  

 

CONSIDERANDO que não houve indicação das instituições na totalidade de vagas previstas 

no Edital 02/2017, bem como, não houve nenhuma indicação com relação ao Edital 01/2018. 

 

CONSIDERANDO o término de mandatos de 03 (três) conselheiros previstos para a data de 

18/12/2018. 

 



 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Prorrogar em caráter excepcional e temporário, até a posse dos candidatos 

eleitos nos termos do Edital 002/2019, o mandato dos Conselheiros Titular: RICHARD 

BUCHINSKI – indicado pela Agir e representando a AMMVI; SANDRA APARECIDA 

ALVES DE OLIVEIRA – indicada pelos Usuários e representando a CMSB de Blumenau; e por 

fim o mandato de RICARDO ALEXANDRE DA SILVA – indicado pelos Prestadores e 

representando o Samae de Gaspar/SC, cujos mandatos expiraram aos 18.12.2018;  

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a contar de 19.12.2018.  

 

  Blumenau (SC), em 30 de janeiro de 2019. 

 

 

 

MARILDO DOMINGOS FELIPPI  

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR. 

 


