
 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO 

VALE DO RIO PARDO - CISVALE 
CNPJ 07664821/0001-71 

 
 

www.cisvalerp.com.br                  cisvale@santacruz.rs.gov.br 

Telefax: (51) 37156590  Telefone: (51) 37196590    

Rua Ernesto Alves, 128 CEP 96810-060 Santa Cruz do Sul/RS 

 
Consórcio Público associado à 

 

  

1 

ATA Nº 04/2016 
 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, tendo por local a 
Câmara Municipal de Vereadores do Município de Passo do Sobrado, em Passo do 
Sobrado – RS, onde estavam reunidos os prefeitos municipais integrantes da 
AMVARP, quais sejam os Senhores Prefeitos Municipais PAULO ROBERTO BUTZGE 
de Candelária; AIRTON BERTÉ de Gramado Xavier; CASSIO NUNES SOARES de 
Pantano Grande; CARLOS GILBERTO BAIERLE de Passo do Sobrado; FERNANDO 
HENRIQUE SCHWANKE de Rio Pardo; Vice Prefeita HELENA HERMANY de Santa 
Cruz do Sul; CLAIRTON WEGMANN de Sinimbu; CLECIO HALMENSCHLAGER de 
Vale do Sol; e ROSANE TORNQUIST PETRY de Vera Cruz, conforme lista de 
presença anexa, resolveram instalar reunião extraordinária do CISVALE para tratar de 
dois temas especiais/urgentes. Confirmada a presença dos municípios consorciados, 
devidamente registrada em lista integrante da presente Ata (2ª via da lista da 
AMVARP), o senhor Clécio Halmenschlager, presidente em exercício, declarou, às 10 
horas e trinta minutos, em única chamada, a abertura de reunião extraordinária do 
Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo – CISVALE. Após a 
abertura dos trabalhos, o Presidente do ato passa à deliberação dos seguintes temas: 

1. Aprovação da ata da AGO nº 03/2016: após circulação aos prefeitos, foi 

aprovada a ata da AGO nº 03/2016, de julho de 2016. 
2. Apresentação relatório atividades do segundo semestre 2016 entre 

os assuntos, os diagnósticos planos de gerenciamento de resíduos sólidos: foi 
realizado, pela diretora executiva do CISVALE, apresentação de relatório das 
atividades do 2º semestre, e o levantamento da análise dos planos municipais de 
gerenciamento de resíduos sólidos, entregando versões aos municípios presentes. 

3. Aprovação proposta de resolução nº 09/2016, que dispõe sobre a 
suplementação de créditos orçamentários do CISVALE: proposta resolução para 
ajustes do orçamento de 2016 do CISVALE, após explanação, a mesma fora aprovada 
por unanimidade. 

4. Prorrogação da gestão da diretoria provisória: tendo em vista a 
designação de diretoria provisória através da ata AGO nº 02/2016 e encerramento de 
prazo previsto para o dia 15 de outubro, bem como considerando que não há 
manifestação de intenção de retorno da diretoria eleita, resolvem os prefeitos, para 
evitar prejuízos ao andamento dos trabalhos do consórcio, prorrogar a gestão da 
diretoria provisória por prazo indeterminado, até que nova situação venha a gerar 
novo gestor para o consórcio, seja retorno da diretoria original ou nomeação de nova 
diretoria entre os prefeitos eleitos. 

5. Assuntos gerais: fora exposto, ainda, pela diretora executiva Léa 
Vargas, o estágio de andamento da obra do CISVALE, bem como acerca de outros 
encaminhamentos e ações do consórcio, em especial a instalação do Departamento de 
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Inspeção Sanitária para a execução de ações com equivalência ao SUASA por meio do 
Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, e prestação de outros 
serviços aos municípios pelo CISVALE.  

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, vai a presente ata lida e, 
achada conforme, assinada pelo Presidente em exercício, pela Diretora Executiva e 
pelo Assessor Jurídico do CISVALE. 
 
 

Pref. CLECIO HALMENSCHLAGER 
Presidente CISVALE 

 
Assessoria Técnica 
 
 
Léa Regina Machado Vargas      Dr. Diogo Durigon 
Diretora Executiva CISVALE      Assessoria Jurídica 


