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Liminar devolve motorista ao Conselho
Órgão havia paralisado parte do atendimento devido à alteração na legislação. Prefeitura queria que conselheiros dirigissem o automóvel
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VOLTA À NORMALIDADE

Órgão ficou entre 19 de setembro e 7 de outubro sem motorista e com parte do atendimento parado

Festival de Cinema vai até sexta

MAIS EVENTOS

EM SANTA CRUZ

A decisão da Prefeitura em 
retirar o motorista destinado 
às atividades do Conselho 
Tutelar de Vera Cruz foi 
parar na Justiça. Contrário à 
determinação do Município, 
o órgão procurou o Ministério 
Público, argumentando, entre 
outras coisas, que não era 
competência dos conselheiros 
dirigirem o automóvel. Em 
regime de urgência, a Promo-
toria ajuizou uma Ação Civil 
Pública, com pedido de tutela 
provisória. Em 5 de outubro, 
o juiz Cristiano Eduardo 
Meincke, da Comarca local, 
deferiu. No despacho, deu 
prazo de 48 horas para a dis-
ponibilização do motorista, o 
que foi cumprido pela Muni-
cipalidade. 

Desde o dia 7 de outubro, 
portanto, o Conselho Tutelar 
está atendendo de forma nor-
mal. Parte do serviço havia 
sido paralisada no dia 19 de 
setembro, quando uma nova 
lei foi aprovada pela Câmara 
de Vereadores, permitindo 
que os profissionais condu-
zissem o veículo do órgão, 
sem um segundo servidor da 
Prefeitura. Na época, a justifi-
cativa do prefeito Guido Hoff 

era a economia, sobretudo 
pelo valor desembolsado em 
sobreaviso, para atendimento 
nos fins de semana.

COM MOTORISTA,
DEMANDAS NORMAIS
Durante 18 dias o Conselho 

Tutelar ficou sem motorista. 
Os casos eram atendidos, 
frisa o coordenador do órgão, 
Sandro Schipper, quando da 
disponibilidade da Brigada 
Militar. “Muitos dos atendi-
mentos tinham que ser resol-
vidos por telefone”, destaca 
ele. Só que esses atendimentos 
à distância, observa o também 
conselheiro José Vilson da 
Silva, são prejudiciais ao bom 
andamento das demandas. 
“Nada melhor do que poder 
ir na casa de quem precisa de 
atendimento, conversar com a 
família, com os vizinhos, ver 
de perto a situação”, pondera.

Entre os casos recentes, 
atendidos depois do retorno 
do servidor, José Vilson desta-
ca dois: um de uso de drogas 
por parte de uma adolescente; 
e outro de agressão familiar 
a três crianças. Segundo ele, 
foram dois atendimentos 
que demandaram um esforço 
extra de horas e de desloca-
mento, o que seria um com-
plicador caso o motorista não 
estivesse à disposição. “Não 

pedimos nada além do que 
a lei nos ampara”, arremata 
Sandro Schipper, referindo-
se, principalmente, a não 
atribuição de ser motorista 
quando da eleição para con-
selheiro tutelar.

Conforme a assessoria de 
imprensa da Prefeitura de 
Vera Cruz, o Município re-
correu da decisão judicial. Até 
o momento, nenhuma nova 
determinação foi anunciada.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 010, PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
EXTRATO DO EDITAL Nº 193/2018

GUIDO HOFF, Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que 
realizará PROCESSO SELETIVO PÚBLICO para seleção de ESTAGIÁRIOS, em conformidade com a Lei Federal 
n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Lei Municipal nº 3.797, de 15 de janeiro de 2013, com a execução técni-
co-administrativa das Secretarias Municipais de Administração e de Educação, o qual reger-se-á pelas instruções 
contidas neste Edital, pelo Decreto nº 4.277, de 28 de janeiro de 2013, e pelas demais disposições legais vigentes.

O processo seletivo destina-se à contratação para vagas existentes e formação de cadastro de reserva, de 
acordo com a tabela abaixo, no prazo de validade do certame.

(1)	 Para	fins	de	admissão	como	estagiário,	é	necessário	estar	cadastrado	junto	ao	CENTRO	DE	INTE-
GRAÇÃO	EMPRESA	ESCOLA,	o	que	pode	ser	realizado	gratuitamente	pelo	site	www.cieers.org.br

(2)	 Serão	efetuados	descontos	do	valor	da	bolsa-auxílio	dos	estagiários,	nos	percentuais	definidos	em	Lei,	
quando da concessão de auxílio-transporte.

As	inscrições	serão	presenciais,	devendo	os	interessados	comparecer	na	Prefeitura	Municipal	a	fim	de	preen-
cher	o	 formulário	de	 inscrição,	na	Avenida	Nestor	Frederico	Henn,	nº	1645,	Centro,	Vera	Cruz/RS,	durante	o	
horário de expediente, em dias úteis, das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, no 
período	de	22/10/2018	a	31/10/2018.	As	inscrições	serão	gratuitas.

O edital completo será publicado no Quadro de Atos da Prefeitura Municipal e em caráter meramente infor-
mativo	no	site	www.veracruz.rs.gov.br.

Vera	Cruz,	RS,	22	de	outubro	de	2018.

GUIDO HOFF
Prefeito Municipal

O primeiro Festival Santa 
Cruz de Cinema começou 
ontem e vai até sexta-feira, dia 
26. O evento é aberto aos reali-
zadores de filmes de curta-me-
tragem do país e acontece, em 
boa parte, no Auditório Cen-
tral da Unisc. Hoje, amanhã 
e quinta serão selecionadas 
cinco produções em cada dia, 
sempre com um curta-metra-
gem regional, estimulando, 
assim, a produção audiovisual 
local. Após as exibições tem 
debate com a participação de 
um realizador associado a 
cada um dos filmes seleciona-

dos pela comissão julgadora. 
Além da exibição na Unisc, 
serão feitas projeções no centro 
e no auditório do Colégio São 
Luís. O objetivo é permitir que 
os filmes sejam assistidos por 
um público interessado em 
cinema, mas que não esteja, 
necessariamente, participando 
do festival. A cerimônia de 
premiação ocorrerá na sexta, 
dia 26, às 19h15min, no Audi-
tório Central da Unisc, com a 
entrega do troféu Tipuana, que 
possui o formato de um ramo 
da árvore, característica nas 
ruas de Santa Cruz.

Terça-feira, dia 23
14 horas – Mostra Olhares 
Daqui, no Cine Santa Cruz
14 horas – Oficina Da concep-
ção ao set: direção de arte, 
cenografia e pintura de arte, 
com Maiara Fantinel

Quarta-feira, dia 24
14 horas – Mostra Anima San-
ta Cruz, no Cine Santa Cruz
14 horas – Oficina Construin-
do histórias originais, com 
Mariani Ferreira
14 horas – Oficina Criando e 
lapidando cenas através de 
estímulos sensoriais, com 
Lucas Cassales (1ª parte)
16 horas – Tour Santa Cruz: 
arquitetura em cena

Quinta-feira, dia 25
14 horas – Mostra RS, no Cine 
Santa Cruz
14 horas – Oficina Criando e 
lapidando cenas através de 
estímulos sensoriais, com 
Lucas Cassales (2ª parte)
14 horas – Oficina Música na 
tela, com Gustavo Foppa

Sexta-feira, dia 26
14 horas – Oficina Ator 
em foco – pesquisa, 
seleção, aprovação e set 
de filmagem, com Dani 
Fogliatto
14 horas – Exibição e estudo 
de caso do filme A Vida 
Extra-Ordinária de Tarso de 
Castro, com Léo Garcia.


