
 
 

 

DECRETO Nº 068/2020 

NOMEIA MEMBROS PARA INTEGRAREM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral 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 pelo Decreto nº 067/2020, observadas as disposições do Novo 

Protocolo de Intenções da AGIR, e demais dispositivos legais aplicáveis: 

 

Considerando a observância de todos os trâmites inerentes à realização do Concurso 

Público regido pelo Edital nº 001/2019 – AGIR, inclusive da estrita legalidade, e de acordo com seu 

Estatuto e Regimento Interno, culminando ao final com sua Homologação, a qual foi publicada no 

Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, de 22 de novembro de 2019, Edição nº 2985, págs. 1.756 

a 1.761 e Considerando ainda o Decreto nº 063/2019 publicado no Diário Oficial dos Municípios – 

DOM/SC, de 18.12.2019, edição 3006, página 2832 que conferiu publicidade à nomeação de LUIZA 

SENS WEISE aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019, a fim de tomar posse 

no cargo de provimento efetivo de OUVIDORA; BRUNO HENRIQUE SCHAPPO SANTOS, 

aprovado no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019, a fim de tomar posse no cargo de 

provimento efetivo de ENGENHEIRO SANITARISTA; TARCÍSIO OECKSLER aprovado no 

Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019, a fim de tomar posse no cargo de provimento 

efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO; o Decreto nº 065/2020 publicado no Diário Oficial dos 

Municípios – DOM/SC, de 15.01.2020, edição 3028, páginas 1737/38, que tornou sem efeito a 

nomeação do candidato em face da assinatura do de termo de desistência formal e definitiva, datada 

de 03 de janeiro de 2020, protocolada pelo candidato Bruno Henrique Schappo Santos a nomeação 

ao cargo de Engenheiro Sanitarista, e por fim o Decreto nº 066/2020 publicado no Diário Oficial 

dos Municípios – DOM/SC, de 15.01.2020, edição 3028, página 1738 que conferiu publicidade à 

nomeação de FABRICIO ESPERANDIO LOZ aprovado no Concurso Público regido pelo Edital nº 

001/2019, a fim de tomar posse no cargo de provimento efetivo de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO e 

CAROLINE GABRIELA HOSS aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019, a 

fim de tomar posse no cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRA SANITARISTA, resolve 

enfim expedir o presente Decreto, que reger-se-á pelas seguintes diretrizes legais:  

 



 
 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Fica nomeada a Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório, 

composta pelos seguintes membros: 

 

I – Presidente: Maria de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR; 

II – Membro: Caio Barbosa de Carulice – Agente Administrativo da AGIR; 

III – Membro: Ademir Manoel Gonçalves – Economista da AGIR. 

 

Art. 2º- A gratificação especial aos servidores da AGIR na qualidade de membros e em 

razão do desempenho das funções inerentes à Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio 

Probatório, pautar-se-á pelo que dispõe as alíneas “c” e “a” do § 1º do artigo 42 do Anexo II – 

Estatuto dos Servidores, do Novo Protocolo de Intenções da AGIR e demais disposições aplicáveis, 

inclusive quanto as alterações a serem introduzidas no Regimento Interno e outras normatizações da 

AGIR. 

 

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Blumenau (SC), em 05 de Fevereiro de 2020. 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral da AGIR 

 


