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Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos na 

Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, sito a Avenida Nestor Frederico Henn, n° 

1645, reuniram-se os conselheiros: Daniel Dal Molin, Mirna Weber, Iris Lenz Ziani, 

Carlos Henrique Porcher, Ediles Lopes de Melo, Clóvis Morsch, Iran Antunes, Airton 

Romeu Mueller e Sâmila Patrícia Müller Sopelsa, além de Luis Teixeira, representante 

do Setor de Trânsito da Prefeitura Municipal. Inicialmente o presidente em substituição, 

Daniel Dal Molin, saudou a todos e foi lida a ata anterior. Esta foi aprovada pelos 

conselheiros presentes. Luis apresentou um layout de adesivagem dos táxis para sua 

padronização. Este já foi aprovado pelo Conselho de Turismo e pelo Conselho de 

Trânsito em 2015, porém, à época, a Prefeita não fez o despacho para que isso fosse 

efetivado. Essa adesivação deverá ser paga pelos taxistas. Pensou-se também em 

adesivar, no vidro retrovisor, uma imagem com algum ponto turístico. Essa adesivação 

será paga pela Prefeitura. Em relação ao uso de taxímetros, Luis destaca que é uma 

exigência federal para municípios acima de 50 mil habitantes, ou seja, para Vera Cruz 

ainda não é obrigatório. Se isto fosse aplicado no município o quilômetro rodado se 

tornaria mais caro. Mesmo assim é interessante, pois tornaria possível a padronização 

dos valores cobrados pelos taxistas. Será exigida a numeração dos veículos no 

parachoque traseiro e paralama dianteiro. Em relação aos horários dos táxis, a Prefeitura 

sugere uma escala de plantões com um titular e um suplente e, no mínimo, um ponto no 

hospital e outro na praça. Daniel destaca que isso é importante pois durante a noite não 

se consegue táxi. Há também outra exigência do governo federal que é um curso onde 

parte do conteúdo é fornecido pela Prefeitura. Além do conteúdo obrigatório da União, 

a Secretaria de Cultura, através de um turismólogo, deve fornecer material para 16 horas 

de aula. Isso será feito em parceria com o CFC Machado. Clóvis vai entrar em contato 

com o turismólogo do Município, Ricardo Fellin, para providenciar esse material. 

Carlos Henrique Porcher avisou que durante a Feira da Produção vai ter stands na Rua 

Cláudio Manoel. A Secretaria de Agricultura vai contratar seguranças para a Feira. O 

Secretário de Obras, Gilson Becker, chegou na reunião e Íris passou para ele as 

informações sobre os taxistas. Será, então, feito um despacho que obriga os taxistas a 

fazerem a adesivação. Após, será marcada uma reunião entre o Conselho de Turismo, 

Conselho de Trânsito e os taxistas com o intuito de mostrar que as exigências não são 

somente da Prefeitura, mas sim da comunidade em geral. Gilson verá qual é o trâmite 

legal a ser seguido e providenciará, junto com o Luis, os procedimentos necessários. 

Mirna sugere chamar também alguém da brigada militar para esta reunião. Nada mais 

havendo para se tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 

e eu Sâmila, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 

conselheiros presentes. Vera Cruz, 10 de abril de 2017. 


