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Aos quinze dias do mês de fevereiro  do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, reuniram-

se ordinariamente na Sala de Reuniões, nas dependências da Sala dos Conselhos, situada na rua 

Cláudio Manuel, n° 381 na cidade de Vera Cruz /RS, os integrantes do Conselho Municipal de Vera 

Cruz, estando presentes os seguintes conselheiros: Luis Fernando Teixeira  e seu suplente Gilson 

Adriano Becker, Alexandre Luís de Jesus, Adriane Teresinha Fischborn suplente de Anselmo Eli 

Fereira Junior e Geferson Blank suplente  de Leonardo Benvegnu e Iris Lenz Ziani da Sala dos 

Conselhos. O vice-presidente, Derli Borges, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata anterior. 

Após lida foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Alexandre Luís de Jesus, trouxe a questão 

das Guardas Municipais poderem ou não aplicar multas de transito, ressalta o que faz com que as 

pessoas obedeçam a legislação é quando tem multas, também colocou que a Policia Civil, não 

estava mais participando pois todas as sugestões não eram ouvidas. Iris esclarece que nos últimos 

tempos bem como na atual administração tem um olhar que se agilize os serviços. Explicou também 

que o assessor Neri também irá acompanhar as reuniões de forma agilizar os encaminhamentos 

junto ao executivo. Foi debatido sobre a guarda municipal, mas no presente momento, ninguém 

sabia o andamento da implantação, pois o Conselho de Trânsito não foi convidado a participar e 

nem discutir sobre a questão. Na sequencia, Luis apresentou o protocolo do processo nº 

2016/10/4250, onde requerem a remoção de parada de ônibus da Rua Claudio Manoel, na lateral da 

empresa ITB Internacional Tobacos Busisness LTDA. Após a analise do pedido os conselheiros por 

unanimidade indeferiram o pedido, pois consideram que a remoção não irá resolver os furtos na 

empresa, bem como deve se ter sempre por prioridade o transporte coletivo. E na mesma parada são 

várias cidadãos que fazem o uso diariamente. Prosseguindo, o Secretário Municipal de Obras, 

Saneamento e Trânsito, Gilson, relatou o funcionamento da secretaria como também esta aberto as 

sugestões. Colocou da preocupação com os trânsito nas ruas que estão asfaltadas e as que estão em 

fase de finalização. Para isso está sendo planejada uma campanha de trânsito junto as escolas 

próximas as dos asfaltos novos, também colocou sobre a transferência do Parque de Máquinas e a 

Secretaria de Obras para o Bairro Rincão da Serra, perto da Rua São Francisco. Na oportunidade 

colocou sobre a questão das preferencias das ruas, e sugeriu que toda Av. Nestor seja toda 

preferencial, os conselheiros se manifestara favorável a questão. Explicou o por que da abertura dos 

asfaltos,  e isso se deu por motivo da canalização de água, devido ao empreendimento do 

loteamento da Casa Nova, mas isso será consertado pela própria empresa. Após foi discutido sobre 

a questão do Plano de mobilidade Urbana. Onde Alexandre colocou que deveria ser destinado rotas 

especificas para a passagem de caminhões, de nada adianta colocar asfaltos, mas depois não tem a 

fiscalização e a proibição da passagem dos mesmos. Luis, ressalta que tem que se ter um cuidado e 

um estudo aprofundado quanto a questão da passagem dos caminhões porque temos rodovias que 

cortam o centro do município, temos empresas no centro, devido a isso deve se ter muita coerência 

para implantar todas as mudanças. Geferson apresentou a sugestão da implantação de um Centro 

Eletrônico de fiscalização. A partir disso será possível de se ter toda a ingerência do movimento da 

cidade, das entradas e saídas que ocorram na cidade. Alexandre explicou também o papel da Policia 

Civil e da Brigada Militar e hoje não tem a infraestrutura e pessoal para exercer com eficiência e 

agilidade os serviços de segurança. Ressaltou-se da importância da fiscalização e monitoramento 

eletrônico. Combinou-se a próxima reunião para o dia 15 de março de 2017. Nada mais a tratar, eu, 

da Sala dos Conselhos, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 

presidente e demais membros dos conselheiros. Vera Cruz, 15 de fevereiro de 2017. 


