
 

Ata nº 002 /2021, da Assembleia Extraordinária de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da 

Região da AMAI – CIM-AMAI – Às nove horas, do dia 02 de dezembro de dois mil e vinte e um, majoritariamente 

por videoconferência (alguns representantes municipais presencialmente na sede da AMAI, município de 

Xanxerê/SC), atendendo ao Edital de Convocação número quatro de dois mil e vinte um (004/2021), sob a 

Presidência do Prefeito de Xanxerê, reuniram-se em Assembleia Extraordinária os Senhores Prefeitos de: Lajeado 

Grande, Passos Maia, Vargeão, Xanxerê e Xaxim, e a além dos representantes dos Prefeitos de Marema, Ponte 

Serrada e Faxinal dos Guedes conforme registro no livro de presenças. 1) O Presidente do CIM-AMAI abriu a 

sessão relatando os assuntos inseridos na pauta para a sessão. Dentre eles, cita-se: proposta de alteração 

estatutária com escopo de designar pessoa com reputação ilibada para exercer temporariamente as atividades 

inerentes ao Diretor Executivo até que seja consumada a nomeação e posse do respectivo cargo. 2) Foi colocada 

em votação a proposta de alteração estatutária, consistindo em acrescentar o parágrafo terceiro ao artigo 23 do 

Estatuto do CIM-AMAI, tendo sido aprovado por unanimidade entre os presentes. 3) Após, o Presidente indicou o 

advogado contratado da AMAI, Gabriel Nichelle Rufatto, para o exercício temporário das atividades de Diretor 

Executivo, tendo sido aprovado, por unanimidade, entre os representantes municipais presentes na Assembleia, 

consubstanciando aprovação por 2/3 dos consorciados. 4) Em seguida, Ingrid Aline Piovesan explanou aos 

prefeitos, prestando contas sobre o andamento do contrato de programa da usina de asfalto Br-282. 5) Por fim, 

abriu-se oportunidade aos prefeitos para relatarem novos projetos de interesse regional para serem adotados no 

ano de 2022. Os projetos apresentados foram: licenciamento ambiental, cotação unificada de orçamentos, junta 

médica e Sisbi Suasa. O Presidente do CIM-AMAI, Senhor Oscar Martarello, deu por encerrada a presente 

Assembleia Ordinária de Prefeitos e eu, Gabriel Nichelle Rufatto, temporariamente exercendo as funções de 

Diretor Executivo do CIM-AMAI, lavrei a Ata que será encaminhada por e-mail aos Prefeitos e se não houverem 

ressalvas será considerada aprovada.  Xanxerê, 02 de dezembro de 2021. 
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