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ATA Nº 01/ 2020 

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às treze horas, reuniram-se em 

reunião ordinária na Sala de Reuniões da Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 

1645, centro na cidade de Vera Cruz /RS, os seguintes conselheiros do Conselho Municipal de 

Trânsito de Vera Cruz: Márcio Hoesker, Geferson Blank, Marcos Rubin Barbosa e Wellington 

Rodrigues suplente de Paulo Leandro Lemos. O presidente Márcio, saudou os presentes e colocou 

em apreciação a ata nº 09. A mesma foi aprovada pelos conselheiros presentes. Conversam 

inicialmente sobre alguns problemas na frente do supermercado Central, que acontecem erros de 

trânsito. Tratam sobre o caso que continua o problema defronte a rodoviária/ponto de ônibus, onde 

os carros estacionados para venda da revendedora atrapalham o estacionamento. Conversam sobre a 

possibilidade de transferir a localização da rodoviária. Conversam sobre os recorrentes erros no 

trânsito do município, observado pelos conselheiros presentes, inclusive em frente ao posto de 

gasolina do Lúcio que se encontra defronte ao Clube Vera Cruz que continua acontecendo, então é 

sugerido pelo presidente a separação de via, o que ele também diz sugerindo é o seguinte: ´´O poste 

de indicação dos postos de gasolina estão sempre no canto, que impede este fluxo e que se faça isso 

e um canteiro na esquina``. Marcos sugere que seja feito um ofício/notificação solicitando o dono 

do estabelecimento Giovani Motos e o proprietário do Posto de gasolina defronte ao Clube Vera 

Cruz, para solicitar solução dos problemas citados e eles acordam que sejam resolvidos os 

problemas dentro de 60 dias, caso contrário serão tomadas atitudes mais drásticas, que serão 

decididas se houver necessidade. No supermercado Central eles acordam de estudar o caso para 

solucionar. O presidente conta que nos últimos dois dias foram instaladas 7 câmeras de vídeo 

monitoramento no município recebidas por conta da verba provinda da Consulta Popular, ele conta 

que no decorrer isso pode ser aprimorado de acordo com as necessidades. Nada mais a tratar, eu Iris 

Lenz Ziani, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros. 

Vera Cruz, 17 de janeiro de 2020. 

 


