
Comarca local tem juíza titular
Fernanda Rezende Spenner assumiu na manhã de terça-feira, durante cerimônia de posse na sala de júri
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Após leitura do termo de posse, doutora Fernanda assinou documento, oficializando atuação
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“
Esta é uma Comarca 

pesada, ajudaria ter 2ª 
Vara para dar conta. Peço 
aos colegas que tenham 

paciência com a dra. 
Fernanda e que tenha 

sucesso.”

DR. CRistiAno mEinCkE
Juiz substituto

As BoAs-VinDAs

Desde terça-feira, dia 18, 
a Comarca de Vera Cruz, 
que abrange ainda o muni-
cípio de Vale do Sol, conta 
com uma juíza titular. Após 
pouco mais de dois meses de 
atuação do juiz substituto 
Cristiano Eduardo Meincke,  
durante cerimônia de posse 
assumiu a doutora Fernan-
da Rezende Spenner, de 31 
anos, natural de Curitiba, 
no Paraná.

O ato ocorreu na sala 
de júri do Fórum local e 
contou com a presença de 
autoridades, entre elas, o 
juiz substituto Cristiano 
Eduardo Meincke; doutor 
Marcelo da Silva Carvalho, 
que atuou na Comarca por 
19 anos e meio; promoto-
ra Maria Fernanda Cassol 
Moreira; e o presidente da 
OAB Sub-seção Santa Cruz 
do Sul, Ezequiel Vetoretti. 
Também estiveram no ato 
advogados, autoridades po-
liciais, líderes do executivo 
e legislativo de Vera Cruz e 
de Vale do Sol.

Na ocasião, ocorreu a 

leitura do termo de posse, 
feita pela servidora Meris-
se Henckes Reichert. Na 
sequência, os magistrados 
fizeram o uso da palavra 
dando as boas-vindas para 
a nova juíza. 

Ao falar, Fernanda agra-
deceu e reforçou sobre o 
desafio e a oportunidade 
que será atuar no municí-

pio. “Sinto gratidão de estar 
aqui. Me coloco à disposição 
para permanente diálogo e 
que possamos todos traba-
lhar de forma cooperada e 
respeitosa para que possa-
mos cumprir as obrigações 
com total comprometimento 
e dedicação”, sublinha.

Hoje, Fernanda é a segun-
da juíza titular do Fórum 

local. Sua última atuação an-
tes de vir para Vera Cruz foi 
em Nova Prata, na 2ª Vara 
Judicial,  que contempla 
matérias cíveis, criminais, 
juizado especial criminal, 
infância e juventude, vio-
lência doméstica e familiar 
contra a mulher. Em Nova 
Prata, também atuava como 
Juíza Eleitoral da região. 

“
Há um volume excessivo 
de serviço, mas terá uma 
equipe maravilhosa de 
trabalho, que é unida e 

pega junto. É uma honra 
estar de volta e desejar 

que seja bem-vinda.” 

DR. mARCElo CARVAlho
1º  Juiz da Comarca

“
Será um desafio grande. 

Esta é uma Comarca 
com volume imenso 

de trabalho, mas pelos 
elogios que ouvi de 
você, tenho certeza 

que terá êxito.” 

DRA. mARiA FERnAnDA
Promotora

“
Quero parabenizar a 
Comarca por receber 
uma juíza de muita 

sensibilidade, segundo 
pessoas que trabalharam 
com ela. Estarmos aqui é 

um ato de renovação.”

DR. EZEQUiEl VEtoREtti
Presidente da OAB S.C.S.

· tERno DA liGA
A Liga Feminina de Combate 
ao Câncer de Vera Cruz irá 
novamente realizar o Terno 
de Reis. Para isso, precisa de 
voluntários, como gaiteiros 
e violeiros. Os interessados 
em participar devem estar 
na Praça José Bonifácio, na 
próxima quarta-feira, dia 26, 
às 19 horas.

· EnContRo DE REis
Tradicionalmente, Passo do 
Sobrado realiza o Encontro 
de Terno de Reis. Em 2019, 
chega a sua 15ª edição e 
já tem data marcada: 5 de 
janeiro. Será defronte ao 
ginásio Rui Barbosa, a partir 
das 20 horas. Como de cos-
tume, Vera Cruz deve marcar 
presença. A organização do 
evento solicita que as pes-
soas levem cadeiras para 
melhor acomodação durante 
as apresentações. A entrada é 
gratuita.

· FARmÁCiA mUniCiPAl
A Farmácia Municipal está em 
novo endereço: no prédio 
onde ficava o Centro Odonto-
lógico, em frente ao Banrisul. 
Com a mudança, o telefone 
também foi alterado. Conta-
tos pelo 3718-1334.

AGEnDA

BAilEs E FEstAs

· soCiEDADEs i
A Sociedade Bolão União, de 
Dona Josefa, com sede no 
Nacional, promove encon-
tro de Sociedades no dia 23 
de dezembro. A recepção 
será às 13h30min e o início 
da reunião dançante às 15 
horas, com animação da ban-
da Acordes de Ouro. Haverá 
surpresa para as crianças. As 
Sociedades que não recebe-
ram convite, considerem-se 
convidadas.

· soCiEDADEs ii
As Sociedades Mista Unidas, 
15 de Maio, Rosa Branca e a 
Victória avisam que domingo, 
dia 23, irão para a festa no 
Nacional, em Dona Josefa. 
Saída do ônibus às 12h30min, 
de Entre Rios, passando nos 
lugares de costume.

· soCiEDADEs iii
As presidentes das Socieda-
des Primavera Augusta Vitória 
e Sempre Avante avisam as 
sócias que irão participar 
domingo, dia 23, da festa do 
Bolão União, no Nacional. 
Todos devem ir de condução 
própria.


