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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se em 

reunião ordinário 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, Eligio  Astor Stoeckel suplente de Marcos Rubin 

Barbosa,  Astério Hirsch, Alexandre Luís de Jesus, Sander A. D.Hack suplente de Diogo Roberto de 

Oliveira Netto. O presidente Márcio, saudou os presentes e colocou em apreciação as atas nº 06 e nº 

07. As mesmas foram aprovadas pelos conselheiros presentes. Na sequencia, Marcio coloca que não 

tem nenhuma demanda nova específica do Departamento de Trânsito e coloca a palavra a 

disposição. O conselheiro Sander levanta a questão que defronte a rodoviária há sempre carros 

estacionados para venda da revendedora que se encontra defronte, impedindo o estacionamento das 

pessoas que necessitam para utilizar ou esperar que vem de viagens. Após de conversarem e 

discutirem sobre a questão, concluem que o presidente irá averiguar junto ao setor responsável pelo 

Fiscalização de Obras e Postura junto a prefeitura para verificar quais as providencias que possam 

ser tomadas junto a revendedora de carros. Prosseguindo, discutem sobre o estacionamento e o 

fluxo de carros defronte ao Mercado Central. Marcio relata que já conversaram com o proprietário, 

e inicialmente foi sugerido que fosse da mesma forma que nem foi realizado no Supermercado 

Back, mas após entraram com pedido e solicitam implantar um quebra-mola. Alexandre na 

oportunidade de ser realizada uma rótula no trevo junto ao Arcido Auto Peças. Conversam que logo 

adiante há a lombada eletrônica e devido a isso não há necessidade. Conversam sobre a 

possibilidade de se ser realizado um estudo e trocar a lombada eletrônica situada quase em frente ao 

Arcido Auto Peças. Márcio explica que fez todas as medidas no dia anterior. Discutem sobre as 

diferentes formas que no local dos carros diminuam o fluxo dos carros e será amadurecido a questão 

sempre tomando como base as questões técnicas. Marcio informa o andamento quanto a 

municipalização da Rua Claudio Manoel, desde a ponte do Bom Jesus até o trevo de Ferraz. 

Retomam a discussão sobre o fluxo dos veículos na frente do Mercado Central. Marcio diz que o 

mercado esta fazendo um abaixo assinado com os clientes. O comandante sugere que as mudanças 

sejam realizadas conforme estabelecidas nas normas de trânsito. Os conselheiros conversam sobre 

várias sugestões. É relatado sobre a empresa perto da Câmara de Vereadores que liga para a Brigada 

Militar porque as pessoas estacionam na entrada, mas não tem calçada rebaixada. Márcio diz que é 

competência do proprietário providenciar o rebaixamento da entrada de veículos. Nada mais a 

tratar, eu Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

conselheiros. Vera Cruz, 18 de outubro de 2019. 

 


