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Corede/VRP vai eleger nova diretoria executiva

Após fechar contrato 
com empresa, no dia 
12, Cisvale passa a 
ofertar novo serviço 
aos 14 municípios 
consorciados

Contrato com a empresa Compilar Consultoria foi assinado na última sexta-feira, dia 12

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

NESTA TERÇA-FEIRA

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

A  tarde de sexta-feira, 
dia 12, foi de assina-
tura do contrato entre 

o Consórcio Intermunicipal 
de Serviços do Vale do Rio 
(Cisvale) e a empresa Com-
pilar Consultoria, que passará 
a auxiliar os 14 municípios 
consorciados na inspeção 
industrial e sanitária. A oferta 
deste serviço tem por objetivo 
suprir a carência de profissio-
nais técnicos habilitados para 
a inspeção em produtos de 
origem animal nos municí-
pios da região. Serão duas for-
mas de inspeção: permanente, 
em matadouros e frigoríficos, 
e periódica, em produtores de 
mel, ovos, pescado.

Conforme o presidente do 
Cisvale, Cássio Nunes Soares, 
após a assinatura do contrato, 
o passo é ver a demanda com 
cada cidade, para então come-
çar a disponibilização dos téc-
nicos. “A legislação e o regu-
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Inspeção ganhará agilidade

lamento estão padronizados. 
Tem municípios que possuem 
veterinário concursado, mas 
pelo número de agroindús-
trias, às vezes, não dá conta da 
demanda. Então, o Município 
vai entrar em contato com o 
Cisvale, solicitar um número 
de horas e o veterinário fará a 
inspeção”, explica.

Todo o trabalho será por 
demanda. Santa Cruz do 
Sul, por exemplo, que é o 
maior município da região, 

possivelmente vai requerer 
mais horas. A Prefeitura irá, 
então, fazer o pagamento ao 
Cisvale, por horas-técnicas 
contratadas. R$ 110 é o valor, 
conforme a diretora executiva 
do Cisvale, Lea Vargas.

SERVIÇO PIONEIRO
O trabalho em nível de 

consórcio, feito por empresa 
terceirizada, é inédito no Rio 
Grande do Sul, fato come-
morado pelo presidente do 
Cisvale e pelos demais par-

ticipantes do encontro. Joel 
Martins é presidente da Com-
pilar e disse que a empresa é 
pioneira no credenciamento 
para Inspeção Veterinária e 
que o objetivo do contrato 
com o Cisvale é flexibilizar 
e somar em benefício aos 
municípios.

A Compilar foi habilitada 
após participar do edital de 
chamamento público para 
credenciamento publicado 
pelo Cisvale no final de 2018.

O Conselho Regional de 
Desenvolvimento do Vale 
do Rio Pardo (Corede/VRP) 
realiza eleição de sua nova di-
retoria executiva para o biênio 
2019/2021, nesta terça-feira, 
dia 16. Durante a assembleia, 
que será realizada a partir 
das 9 horas, no Auditório do 
Memorial da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
bloco 46, também será eleito 
o novo conselho fiscal. Na 
pauta, ainda, está a Consulta 
Popular 2019/2020. 

As inscrições das chapas 
para a eleição da diretoria 
encerraram no dia 10 de ju-
lho e apenas uma apresentou 
a nominata para concorrer. 
Heitor Álvaro Petry, atual 
presidente do conselho, e 
Angelo Hoff, que concorre 

como vice, lideram a chapa. 
Petry está à frente do Corede/
VRP desde 2016, após afasta-
mento da então presidente, 
Mariza Terezinha da Motta 
Christoff, por motivos de saú-
de. Sua eleição para a gestão 
2017/2019 ocorreu em junho 
de 2017.

PARTICIPAÇãO
O atual presidente do Co-

rede/VRP destaca que a aber-
tura da assembleia contará 
com a presença do secretário 
de Governança e Gestão Es-
tratégica do Estado, Cláudio 
Leite Gastal, que irá abordar 
sobre o processo de conces-
são da RSC-287, rodovia que 
liga a região metropolitana 
ao Centro do Rio Grande do 
Sul. Na ocasião, o secretário 
deverá explanar sobre a evo-

lução do processo e acerca 
das perspectivas futuras. “É 
um tema extremamente re-
levante, até porque é um dos 
projetos estruturantes dentro 
do nosso planejamento estra-
tégico”, afirma Petry. “Esse é 
um momento de participação 

aberta de todos os interessa-
dos. Evidentemente que no 
processo de votação, terão 
voto apenas os membros da 
assembleia, no entanto, a ex-
posição do secretário Gastal 
vai ser possibilitada a todos 
que tem interesse”, completa.  

Heitor Álvaro Petry é o atual presidente do Corede/VRP

ARQUIVO ARAUTO

Dia 26 de julho 
terá ponto 
facultativo

EM SANTA CRUz

Em razão do feriado 
municipal de 25 de ju-
lho, Dia do Colono e do 
Motorista, a Prefeitura 
de Santa Cruz do Sul vai 
decretar ponto facultativo 
na sexta-feira, dia 26. A 
medida vale para todas 
as repartições públicas 
municipais e também para 
o Programa Portas Aber-
tas, da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SESA). Vão 
funcionar normalmente 
neste dia: Centro Materno 
Infantil (Cemai), Hospital-
zinho, Caps AD, Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), Plantão 
de Urgência do Hospi-
tal Santa Cruz, Unidade 
de Acolhimento Infantil 
(UAI), Upa do bairro Es-
meralda e plantão do setor 
de Transportes da SESA. 
Também vão atender, em 
regime de plantão, Conse-
lho Tutelar, Escritório da 
Mulher, Abrigo e Albergue 
Municipal, Guarda Mu-
nicipal, além dos setores 
de limpeza dos banheiros 
públicos e equipes de var-
rição de ruas.

Projeto Reativar
inscreve turmas 
até quinta-feira

PARA SE ExERCITAR

Os interessados em par-
ticipar do Projeto Reativar, 
em Santa Cruz do Sul, têm 
até esta quinta-feira, dia 18, 
para fazer sua inscrição. 
Podem participar pessoas 
a partir dos 18 anos. Serão 
10 vagas para cada um dos 
dois núcleos do projeto – 
Parque da Oktoberfest e 
Parque São Luiz – e mais 
cinco vagas para a lista de 
espera. As aulas devem 
iniciar em 12 de agosto. 
Interessados em participar 
do projeto no Parque da 
Oktoberfest devem se ins-
crever na Secretaria Muni-
cipal de Segurança, Defesa 
Civil e Esporte, no Ginásio 
Poliesportivo, ou pelo tele-
fone (51) 3715-1895. Para as 
aulas no Parque São Luiz, a 
inscrição pode ser feita na 
UBS Jacob Schmidt ou pelo 
telefone (51) 3719-4451.


