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DECRETO Nº 104/2021 

NOMEIA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE DE 
CONTROLE, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
COLETIVO DA AGIR A SENHORA LUCILENE BEZERRA DA SILVA 

 

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 100/2021, e observadas as disposições 

do Novo Protocolo de Intenções da AGIR, em especial pelo que dispõe a Cláusula 45 deste 

Protocolo; o qual foi devidamente ratificado pelos municípios consorciados à AGIR, e de acordo 

com os demais dispositivos legais aplicáveis, e: 

 
CONSIDERANDO a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio 

Público denominado Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, realizada em 18 de fevereiro de 2021, na 

qual os representantes legais votaram e aprovaram a indicação feita pelo Diretor Geral – Sr. 

Heinrich Luiz Pasold – quanto ao nome da Sra. Lucilene Bezerra da Silva, para ocupar o cargo 

em comissão de Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais 

Serviços Públicos da AGIR, cuja indicação foi referendada pelos votos e aclamação dos 

presentes, e, posteriormente também foi aceita e homologada pelo Comitê de Regulação da 

AGIR na reunião do dia 22.02.2021;  

 
CONSIDERANDO que a indicada possui a habilitação necessária para o cargo e que 

já detém conhecimento de parte das atividades desenvolvidas em razão de ter atuado na área 

de regulação econômica, além de outras qualificações que compõe seu currículo; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica nomeada a partir do dia 15 de março de 2021, para o cargo em 

comissão de Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais 

Serviços Públicos da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 
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Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, a Sra. Lucilene Bezerra da Silva, portadora 

do RG nº 138689905 e inscrita no CPF nº 318.150.698-21; 

Art. 2º O Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e 

Demais Serviços Públicos da AGIR exercerá as funções inerentes ao cargo, com lotação na sede 

da AGIR em Blumenau, com os vencimentos previstos no Anexo I – Quadro de Cargos 

Comissionados – referência salarial 89 – e com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 

conforme o Novo Protocolo de Intenções da AGIR; 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cujos efeitos 

retroagem a data da posse da servidora, qual seja: 15 de março de 2021; revogando-se, 

inclusive, para todos os legais e jurídicos efeitos o Decreto AGIR nº 098/2021.  

 

Blumenau, em 15 de março de 2021. 

 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 
Diretor Geral da AGIR 
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