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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze às 17h(dezessete 
horas), reuniram-se na Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, nesta cidade de Vera 
Cruz/RS, os integrantes do Conselho Municipal de Vera Cruz, estando presentes: Luiz 
Henrique Petry do Rotary Club; Denis Regis de Carvalho da Associação de Bairros; 
Silvana de Christo Pacheco e Celiomar da Silva Acosta, da Brigada Militar; Geferson 
Blank da Acisa e Iris Lenz Ziani, da Sala dos Conselhos Municipais. O Senhor Presidente, 
Luiz Henrique Petry iniciou a reunião saudando os presentes, e solicitou a Iris ler a ata da 
reunião anterior de dezembro e em seguida iniciou-se a pauta da reunião. Inicialmente foi 
tratado sobre o efeito que se deu em relação aos carros das revendedoras estacionados 
em via pública, onde foi solicitado em redigir um oficio ao departamento de fiscalização 
agradecendo pela acolhida em realizar a fiscalização desses estabelecimentos. Na 
sequencia Denis falou que as placas de carga e descarga entre outras ainda não 
chegaram por isso não foram colocados onde houve solicitação por este conselho. Foi 
colocado que existe um fio de luz muito baixo nas proximidades da Praça José Bonifácio 
que pode ser arrancado com um caminhão de carga. Denis colocou que irá providenciar a 
remoção. Os conselheiros sugeriram um estacionamento para motos nas proximidades do 
Correio, na Rua Roberto Gruendling, pois existem muitas motos espalhadas na via e 
assim reduzindo as vagas de estacionamento. Luiz trouxe a questão de novamente ser 
realizada uma campanha de trânsito para que qualifique a questão do mesmo, sugerindo 
uma referente aos ciclistas. A Sargento Silvana colocou que existem muito problemas e 
infrações relacionados a conversão. Após várias colocações ficou definido realizar uma 
campanha com folder para ser entregue aos motoristas e convidar a Secretaria de 
Educação para participar na próxima reunião para planejar uma campanha de 
conscientização em conjunto. Na oportunidade também se combinou em colocar a 
escolinha de trânsito no dia 7 de março na Praça junto ao evento da Mulher e distribuir o 
material que esta sobrando sobre a faixa de pedestre. Luiz Petry colocou o Rotary e o 
Interact a disposição, Geferson falou que a Kopp também auxiliará no dia. Nada mais 
havendo para tratar, foi encerrada a reunião, eu, Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada, pelo presidente deste conselho e demais 
membros dos conselhos. Vera Cruz, 18 de fevereiro de 2015. 
 

 


