
Município pagará prédio em 10 anos

Comarca divulga homologação das inscrições

Imóvel que abriga a Secretaria de Saúde pertencia ao INSS. Se Prefeitura não acertasse compra, teria que desocupar prédio ou pagar aluguel
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Em 2018 foi paga entrada de 10% e o restante será parcelado em 120 vezes, o que dá 10 anos

Terreno de esquina foi doado em 2011 para INSS construir sede

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

PROCESSO SELETIVO

MAIS DE R$ 1 MILHÃO

GERAL 08ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2019

O prédio que hoje abriga a 
Secretaria de Saúde de Vera 
Cruz e os serviços que ali fun-
cionam passará a fazer parte 
do patrimônio do município. 
Isso porque o imóvel, até en-
tão do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), foi ad-
quirido pela Prefeitura e está 
sendo pago de forma parcela-
da. A entrada, no valor de R$ 
110 mil, foi paga no decorrer 
do ano passado e a primeira 
parcela, de um total de 120, no 
mês de dezembro. Conforme 
a Secretaria de Finanças, são 
cerca de R$ 13 mil - conside-
rando correção e juros - a cada 
30 dias desembolsados para 
a quitação da compra, que 
ocorreu depois de um pedido 
de devolução do imóvel por 

parte do INSS.
A notícia do pedido venti-

lou em dezembro de 2017. Mas 
foi em março do ano passado, 
segundo o titular das finanças, 
Marcos Ivan dos Santos, que o 
INSS encaminhou uma carta 
fazendo uma proposta de ven-
da. Pediu R$ 1,1 milhão pelo 
terreno e pela estrutura cons-
truída. Caso não concretizasse 
a compra, explica Santos, ha-
via duas opções: desocupar o 
prédio no prazo de 90 dias ou 
pagar aluguel mensal de R$ 
11 mil. A proposta do INSS, 
segundo o procurador jurídico 
do Município, Marcos Alexan-
dre Birk, levou em conta uma 
mudança na política nacional 
adotada pelo órgão.

A Prefeitura, então, decidiu 
pela compra do imóvel, sobre-
tudo por acreditar que o valor 
estava dentro do de mercado, 
tendo em vista área construí-
da e terreno em localização 
extremamente central, além 
de manter no mesmo espaço 
um serviço que funciona ali há 
mais de três décadas. “Tenta-
mos, porém, apresentar uma 
contraproposta ao INSS, mas 
que não foi aceita. Eles foram 
meio impositivos”, sublinha 
Marcos, que enxergou o ne-
gócio feito entre Município e 
União como positivo.

O TERRENO 
DOADO AO INSS
Em 2011, a então prefeita 

Rosane Petry assinou a escri-
tura de doação do terreno de 

1.012,70 metros quadrados, 
situado na esquina das ruas 
Tiradentes e Ricardo Otto 
Wild (próximo ao edifício 
Bela Vista), para o INSS. A 
área deveria abrigar o pré-
dio de modelo padrão a ser 
construído no ano seguinte. 
O imóvel, avaliado em R$ 1,2 
milhão, tinha previsão de 400 
metros quadrados e atenderia 
as demandas dos municípios 
de Vera Cruz e Vale do Sol. 
No entanto, nunca saiu do 
papel. Tendo em vista isso, o 
Município chegou a solicitar, 
durante as tratativas de com-
pra do prédio do SUS, o ter-

IMÓVEL
O imóvel adquirido pela 
Prefeitura compreende, 
segundo o projeto 
encaminhado ao Legislativo 
e aprovado pelos vereadores 
em maio do ano passado, a 
uma fração de terras situada 
na zona urbana, quadra 075, 
lote 022, na Avenida Nestor 
Frederico Henn, esquina 
com a rua Júlio Wild, com 
área superficial de 1.822,50 
metros quadrados, com 
um prédio de alvenaria de 
974,28 metros quadrados.

reno de volta. Mas, conforme 
Birk, o INSS alegou que não 
tem como política devolver 

imóveis. A Prefeitura ainda 
estuda como proceder daqui 
para frente.

Foi divulgada a homolo-
gação das inscrições para o 
processo seletivo às funções 
de conciliador e de juiz leigo 
no âmbito dos juizados espe-
ciais. Para a função de concilia-
dor criminal, conforme edital 
01/2019, a juíza presidente do 
Juizado Especial Criminal da 
Comarca de Vera Cruz, Fer-
nanda Rezende Spenner, torna 
pública a lista dos inscritos: 
Fabiana Rikils, Pâmela Gava 
de Vargas, Fernanda Heloisa 
Fischborn, Anderson Giovani 
da Silva, Henrique Rabusky 
Eisenhardt, Ane Cristine de 
Aguiar, Luis Roberto Garcia 
da Silva, Juliana Oliveira de 

Freitas, Carolina da Costa 
Heiderich, Gabriela de Sou-
za Graeff, Antônio Augusto 
Brum de Oliveira, Luis Carlos 
Lopes Corrêa, Ana Maria Mel-
chior, Rodrigo Leitão Pereira, 
Sabrina Haas, Julia Wermuth 
Wink, Bruna Caroline Simon, 
Leandro Oliveira Persson, 
Taynara Hella Moraes Ouri-
ques, Letícia Lovato de Fran-
ceschi, Alessandra Elis Ki-
pper, Bruna Wollmann, Carla 
Adriana da Silva, Clovis Renê 
Niknich, Joana Cristina Mayer, 
Vanessa Carina Brandt, Eduar-
do Pereira, Roberta Theisen, 
Marcia Pereira Uptmoor e 
Marcus Roberto Flores. 

Os candidatos ficam convo-
cados para realização da prova 
no dia 9 de março, às 9 horas, 
nas dependências da Escola 
João Carlos Rech, no bairro 
Araçá. Eles devem comparecer 
ao local com 30 minutos de 
antecedência, munidos prefe-
rencialmente do documento 
oficial de identificação, que 
serviu de base para a inscrição, 
bem como de caneta esferográ-
fica, tinta azul ou preta. Não 
será permitida consulta de 
qualquer espécie, a livros ou 
códigos, sob pena de invalida-
ção da prova ao candidato em 
desconformidade com as exi-
gências do processo seletivo.

Amvarp e Cisvale realizam 
assembleia conjunta na terça

SANTA CRUZ

Na terça-feira, dia 26, acon-
tece a Assembleia Conjunta 
da Amvarp e do Cisvale, às 
9 horas, na Sala de Reuniões 
do CREM/Cisvale/Amvarp, 
na rua Ernesto Alves, 875, em 
Santa Cruz do Sul. Na pauta 
da Amvarp estão a avaliação 
da Assembleia de Verão da 
Famurs; sobre contribuições 
patronais do Pasep, a moção 
envolvendo tarifação da ener-
gia elétrica rural e a demora 
na volta da energia elétrica 
por parte da RGE quando 
das quedas de luz em dias de 
temporal ou vendaval; rea-

juste de contratos da Emater 
com os municípios; instruções 
normativas 76 e 77 que tratam 
sobre a produção de leite; 
mapa do Turismo Brasileiro 
versão 2019; entre outros.

Na pauta do Cisvale tem a 
prestação de contas de 2018; 
posse da diretoria do Conse-
lho de Administração Gestão 
2019; proposta de alteração 
estatutária, de tabela de ser-
viços de Saúde; de veículos 
de inspeção sanitária; video-
monitoramento e cercamento 
eletrônico integrado, entre 
outras demandas.


