
27 loteamentos são irregulares
Placas instaladas pela Prefeitura informam locais em que terrenos não podem ser vendidos. Maioria é no interior
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Rincão da Serra é a localidade com mais loteamentos clandestinos. São oito
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clandestinidade
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É dar uma volta pelo interior 
de Vera Cruz e identificar de-
zenas de placas informando os 
loteamentos irregulares. São 27 
no total, espalhadas pelo Rin-
cão da Serra, Linha Henrique 
D’Ávila, Fundinho, Travessa 
Becker, Vila Progresso, Mato 
Alto, Coxilha Mandelli, Cipria-
no de Oliveira e Bom Jesus. O 
intuito, segundo o secretário 
de Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan dos Santos, é bar-
rar o crescimento destes ditos 
loteamentos. “Quem mora no 
lugar é situação consolidada, 
mas queremos evitar novas 
construções”, frisa. “O que 
aconteceu nestes pontos é que 
um dono, possivelmente com 
escritura, vendeu frações de 
terra somente por contrato de 
compra e venda, dando carac-
terística urbana a uma área 
rural. Isso é crime”, ressalta o 
Secretário.

Preocupada com uma possí-
vel exigência de regularização 
vinda do Ministério Público 
(MP), a Prefeitura de Vera 
Cruz foi a campo e identificou 
as irregularidades. Durante a 
visita dos fiscais aos imóveis 
foi realizado levantamento 
fotográfico da atual situação, 
que dará origem a um dossiê. 
“A partir de agora, vamos 
acompanhar. Qualquer nova 
obra de construção será em-

bargada”, garante Santos. 
No segundo semestre do 

ano passado, a Promotoria 
local determinou a instalação 
de uma placa na RSC-287, 
em frente a Facas Kipper, no 
Rincão da Serra. Na época, a 
promotora Maria Fernanda 
Cassol Moreira explicou que 
há uma incansável tentativa 
para regularizar certas áreas. 
Quando sem sucesso, resta o 
ajuizamento da causa, por par-
te do MP. Foi o que aconteceu 
com quatro loteamentos: dois 
localizados na Cipriano de 
Oliveira; um próximo à Kopp; 
e um à margem da RSC-287, 

ONDE ELAS ESTÃO?

em Rincão da Serra. Foi nesse 
último que o Município teve 
que fazer a colocação de uma 
placa, informando a irregula-
ridade.

RINCÃO DA SERRA
As placas indicando lo-

teamentos irregulares não 
estão afixadas apenas na área 
rural. No Rincão da Serra, por 
exemplo, são oito. A localida-
de, embora tenha tributação 
de IPTU a partir deste ano, 
enfrenta o problema dos lo-
teamentos clandestinos há 
um bocado de tempo. Santos 
explica que os terrenos foram 
comercializados no passado, 

enquanto ainda era área rural. 
“Então, também estão ilegais”, 
afirma ele. 

Assim como no Rincão da 
Serra, as demais placas infor-
mam, em seu texto, que “é 
proibida a compra e venda de 
lotes, bem como a construção 
ou ampliação de benfeitorias, 
neste local, sob pena de toma-
da  das medidas administrati-
vas e judiciais cabíveis” e “que 
a realização de loteamentos 
e desmembramentos do solo 
para fins urbanos, sem autori-
zação do órgão público com-
petente configura crime (art. 
50 da lei 6.766/1979)”.

· SINE 
A Agência do SINE de Vera Cruz 
divulga as vagas disponíveis: 
operador de empilhadeira 
(com experiência ou curso); 
técnico de Segurança do Tra-
balho (com curso); auxiliar 
de laboratório (ensino médio 
técnico em Química ou supe-
rior incompleto em Química); 
costureira de calçados (com 
experiência); entregador 
de gás (curso MOPP e CNH 
AD). O SINE também recebe 
inscrições para vagas na Me-
talúrgica Mor. A empresa está 
com 400 postos de trabalho 
abertos para Santa Cruz do 
Sul. As entrevistas são nas 
terças-feiras. Inicialmente 
as vagas são somente para 
homens.

· EMATER
Nesta terça, dia 22, reunião 
no Grupo de Mulheres Rurais 
de Linha Alta, às 14 horas, na 
casa da sócia Inali Petry. Na 
quarta, dia 23, reunião no 
grupo de Fundinho, às 14 
horas, no local combinado. 
Na quinta, dia 24, reunião 
no Grupo de Mulheres de An-
dréas, às 14 horas, no ginásio.

· RIFA I
A rifa da Congregação Evan-
gélica Luterana Trindade, foi 
sorteada no dia 6: Fernanda 
Lemes, 743; Henrique Herin-
ger, 307; Cristiano Carvalho, 
2.500; Ana Silva Iser, 1.983; 
Juliana Bras, 653; Renato Iser, 
1.872; Vanessa Blank, 2.075; 
Maria Helena Xavier, 1.701; 
Elpídio Petry, 162; e Josiane 
Mantz, 985.

· RIFA II
A Ação Entre Amigos do De-
partamento das Servas da 
Congregação Evangélica 
Luterana Paz de Vera Cruz 
teve o sorteio no dia 12. 1º 
prêmio, 566, Nelsi Blanck; 
2º prêmio, 126, Tainara de 
Souza Dalponte; 3º prêmio, 
01, Ismael Kranbech; 4º prê-
mio, 831, Maria Porcher; 5º 
prêmio, 120, Luiz Reuter; 6º 
prêmio, 108, Marlene Reuter; 
7º prêmio, 1275, Zeli Maciel; 
8º prêmio, 85, Carine Reuter; 
9º prêmio, 149, Vitória de 
Carvalho; 10º prêmio, 102, 
Greci Becker; 11º prêmio, 
149, Vitória de Carvalho; 12º 
prêmio, 1272, Medina Bor-
racharia; 13º prêmio, 1135, 
Natália da Silva; 14º prêmio, 
534, Elaine Albrecht; 15º prê-
mio, 79, Ernilda Hildebrandt; 
16º prêmio, 70, Rosa Pauli.

AGENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 242/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de seu Prefeito Municipal, GUIDO HOFF, faz saber por este Edi-
tal, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATOS 
APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimento à Porta-
rias nº 12.698/2018, Edital de homologação  nº 229/2018, para provimen-
to de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário, 
conforme segue: 

PROFESSOR ÁREA 1  – EDUCAÇÃO INFANTIL 
CONCURSO N.º 154
Clas.  Nome
17º  CAMILA PIRES CARVALHO TEDESCO  
De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 

a nomeada tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato 
de nomeação publicado no Quadro de Atos Oficiais do Município. A no-
meada deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipulado 
será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será tornado 
sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.


