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Aos vinte e oito  dias do mês de julho 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 Av. 

Nestor Frederico Henn, 1645 centro na cidade de Vera Cruz /RS, os integrantes do Conselho 

Municipal de Vera Cruz, estando presentes os seguintes conselheiros: Luiz Alberto Knaback 

suplente de Fredolino Machado Neto, Anselmo Eli Fereira Junior, Jeferson Blank,  Gílson Becker, 

Neri Goecks  chefe de gabinete, Claudio Jose Overbeck da Sala dos Conselhos e Rui M. Jost como 

ouvinte. Dando início aos trabalhos o Conselheiro Luiz fez leitura da ata anterior. Após lida foi 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Com referência a pauta da ata anterior 

sobre o fechamento da passagem de veículos e motos no Wolfram foi realizado um levantamento da 

área junto a Prefeitura Municipal e não existe rua, os fundos dos terrenos fazem divisa com a sanga. 

A solução recomendada seria os proprietários dos terrenos fazer o cercamento dos seus terrenos. 

Com relação a preferencial solicita no cruzamento da  rua Nestor Frederico Henn com a rua 

Tancredo Neves e a placa de estacionamento privado da brigada solicitado pelo Conselheiro Diogo 

já foram colocadas conforme esclarecimento do Secretário de Obras, Gilson Becker. Prosseguindo o 

Secretário de Obras e conselheiro, Gilson informa que quanto aos estacionamentos da rua Claudio 

Manoel, irá verificar as placas de Estacionamentos para normatizar os estacionamentos. Com 

referência ao questionamento na reunião anterior do Conselheiro Alexandre, referente a questão do 

andamento da Guarda Municipal,  Neri, Chefe do Gabinete, informa que no momento não será dado 

andamento por questões financeiras e que  precisa ser feito o impacto financeiro. O mesmo relata 

que visitou o vão do túnel que liga a antiga fumageira com o prédio a atual Caixa Econômica 

Estadual da rua Claudio Manoel, com o engenheiro Mendes e o mesmo está em boas condições  de  

trafegabilidade na rua. Prosseguindo, Gilson relatou que na próxima semana será providenciado a 

construção da elevada com faixa de segurança na rua Rudi Merten, próximo a quadra de areia em 

frente ao CEARCA. Prosseguindo, o morador de Andreas, Rui M. Jost, relatou da 

irresponsabilidade dos caminhoneiros que transportam material dos Britadores com excesso de 

Carga prejudicando o fluxo da rodovia com a perda do material no asfalto e colocando em risco  os 

pedestres, moradores da localidade, devido aumento da poeira e danificando  o asfalto causando 

danos a saúde e  pediu providências. Prosseguindo foi informado pelo Secretário de Obras, Gilson 

que já havia conversado com os proprietários das Cascalheiras e que os mesmos estão cientes, 

acredita que são poucos os motoristas que abusam do excesso de peso em seus veículos e se 

comprometeu em conversar com os motoristas que trafegam com excesso de peso. Nada mais a 

tratar, eu, Claudio Overbeck, 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, 28 de julho  

de 2017. 


