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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

O Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, SÉRGIO ALMIR 

DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 29, Inciso I e pelo Artigo 

35 e seguintes do Estatuto e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, CONVOCA 

todos os interessados em participar da eleição para ocupar as vagas da suplência do Comitê de 

Regulação da AGIR, observado o seguinte:  

  

Art. 1º. Os membros suplentes do Comitê de Regulação, em número de 06 (seis) devem ser 

indicados, respectivamente, sendo 01 (um) representando os conselhos municipais (usuários), 03 

(três) representando os prestadores de serviços e 02 (dois) representando o Consórcio Agir. 

  

Art. 2º. Tanto os usuários como os prestadores de serviços e a AGIR poderão apresentar 

nomes, de forma isolada ou através de consenso, encaminhando a documentação à Diretoria 

Executiva da AGIR dentro dos prazos e formas previstas neste edital.  

  

Parágrafo único. Cada candidato ao Comitê de Regulação só poderá fazer parte de uma só 

indicação.  

  

Art. 3º. Os prazos, forma e local a ser observados pelos interessados são os seguintes:  

Prazos:  

I – Início do prazo de indicação: Dia 15 de agosto de 2011.  

II – Término do prazo para as indicações: Dia 26 de agosto de 2011.  

Local e forma de entrega dos documentos:  

I – Local: Na sede da AGIR, sito na Rua: Alberto Stein, nº. 466 – Bairro Velha, 

Blumenau/SC, em horário de expediente. 

II – Forma: Os documentos dos candidatos devem ser entregues pelos representantes dos 

usuários, dos prestadores de serviços e da AGIR, através de ofício apresentando o(s) 

candidatos, de forma isolada ou através de consenso.   

  

Art. 4º. São requisitos obrigatórios para o cargo de membro do Comitê de Regulação:  
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I – Ser brasileiro(a) (comprovar com cópia da identidade civil, CNH ou identidade profissional);  

II – Reputação ilibada;  

III – Notória especialização e conhecimento técnico;   

IV – Ser maior de idade;  

V – Não ter contas públicas rejeitadas (declaração de próprio punho sob as penas da lei - Anexo 2);  

VI – Não ter sido condenado criminalmente ou por ato de improbidade (declaração de próprio punho 

sob as penas da Lei - Anexo 2);  

VII – Caso faça parte de uma entidade de categoria profissional regulamentada, apresentar 

comprovante de regularidade profissional;  

VIII – Curriculum vitae com foto 3x4 (digitalizada ou original).  

 

Art. 5º. É proibida a indicação de pessoas que estejam impedidas por força do Artigo 40 do 

Estatuto da AGIR, Incisos I a V e parágrafos seguintes. 

  

Art. 6º. Os candidatos selecionados serão submetidos à votação em sessão da Assembléia 

Geral da AGIR, quando serão considerados eleitos os 06 (seis) suplentes mais votados, sempre 

observada a formação paritária do Comitê para um mandato de 04 (quatro) anos, observado o período 

inicial de transição, como previsto no Artigo 38, § 1º. do Estatuto.  

 

Art. 7º. A posse dos membros eleitos para suplência do Comitê de Regulação da AGIR será 

na primeira Assembleia Geral da AGIR ou em data especialmente designada, em isso sendo 

necessário.  

  

Art. 9º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva e estes atos e/ou decisões 

serão divulgados através do DOM/SC e ainda com a intimação pessoal do interessado.  

  

Blumenau (SC), em 08 de agosto de 2011.  

  

 

 

________________________________ 

SERGIO ALMIR DOS SANTOS 

Presidente da Diretoria Executiva da AGIR 


