
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO:  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

JOSÉ ARI VEQUI, 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 2 de fevereiro de 2021, 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: Auditório da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, Rua Alberto Stein, 466 – 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 - Leitura e aprovação da ata anterior; 

2 - Revisão anual dos vencimentos dos servidores, auxílio alimentação, diárias e Jeton para 2021, (Cláusula 

72 e parágrafos do Protocolo de Intenções); 

3 - Assuntos gerais.  

 
Blumenau, em 26 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

JOSÉ ARI VEQUI  
Presidente da Diretoria Executiva 

 

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 

substitui-lo.  

§ 1º A aplicação da revisão geral anual, nos termos do caput, está condicionada à expedição de decreto pela Diretoria 

Executiva, após deliberação da Assembleia Geral, podendo ser ad referendum. 

 § 2º A revisão geral anual incidirá, uniformemente, em todas as referências constantes no Anexo I deste Novo Protocolo 

de Intenções. 


