
   

 
Ata nº 001/2022, Assembleia Extraordinária para os municípios interessados no programa da Usina De Asfalto. Às 

quatorze horas, do dia dezenove de abril de 2022, na Prefeitura de Xanxerê, reuniram-se o Presidente do Consórcio e 

Prefeito de Xanxerê, Prefeito de Xaxim, Vice-Prefeito de Vargeão; além do Diretor Executivo do Consórcio, Diretora 

Executiva da AMAI e a servidora pública Andreza Gallas, conforme registro no livro de presenças. O Presidente abriu a 

Sessão cumprimentando a todos e passou a tratar da Ordem do Dia. 1) Não foi possível a exoneração de Gabriel Nichelle 

Rufatto do cargo de Diretor Executivo, eis que a nomeação do novo Diretor depende de Assembleia mediante 

convocação e presença de todos os municípios consorciados. 2) Não foi possível a nomeação de novo Diretor Executivo 

pelos mesmos motivos delineados no item anterior. Contudo, a nova nomeação ocorrerá na próxima assembleia. 3) 

Sobre o plano de cargos e salários, por ora, permanecerá conforme estabelecido no estatuto. 4) Não foi colocado em 

pauta votação para alterações dos valores de contribuição, mas ficou ratificado que cada município interessado no 

programa da Usina de Asfalto deverá iniciar com as contribuições, conforme acordado na assembleia anterior, qual seja, 

R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), a ser fracionado em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) cada, totalizando o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), recurso destinado ao programa 

Usina de Asfalto. Ademais, os municípios que ainda não encaminharam o contrato de programa para as respectivas 

Câmaras Legislativas, assim deverão fazê-lo. O Presidente do CIM-AMAI ora empossado, Senhor Oscar Martarello, deu 

por encerrada a presente Assembleia Extraordinária e eu, Gabriel Nichelle Rufatto, Diretor Executivo do CIM-AMAI 

lavrei a Ata que será encaminhada via WhatsApp aos Prefeitos e se não houverem ressalvas será considerada 

aprovada.  Xanxerê, 22 de abril de 2022. 
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