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Aos dezesseis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quinze as dezessete horas, 
reuniram-se na Sala de Reuniões, nas dependências da Sala dos Conselhos, situada na 
rua Cláudio Manuel, n° 381 na cidade de Vera Cruz /RS, os integrantes do Conselho 
Municipal de Vera Cruz, estando presentes: Luis Fernando Teixeira, Cláudio José 
Overbeck, Silvana Christo Pacheco, Luiz Carlos Rech, Luiz Alberto Knaback, Derli 
Borges, Denis Regis de Carvalho, Luiz Henrique Petry, e Iris Lenz Ziani da Sala dos 
Conselhos Municipais. O presidente, Luiz Henrique Petry saudou os presentes passando 
a palavra ao conselheiro Cláudio o qual leu a ata anterior após lida aprovada por todos 
pelos presentes, posterior expôs as pautas dando início a reunião, Petry, falou da palestra 
que ocorrerá na segunda-feira dia 21 de setembro às 19h30min, na Câmara de 
Vereadores, palestra “Trânsito Seguro começa em Casa” voltada ao trânsito com o 
Tenente Coronel Ordeli Savedra, definiram a forma da divulgação para a comunidade e 
organização. Também é importante da presença de alunos de escolas e funcionários 
nesta palestra, empresários e comerciantes inclusive o representante da ACISA. Leu-se 
um pedido encaminhado ao Conselho, por Cláudio José Overbeck, conforme pedido nº 
Processo 2015/07/5237, referente ao deslocamento de um abrigo de ônibus localizada na 
rua Intendente José Koelzer, próximo a Igreja Assembleia de Deus. Após analisar as 
necessidades que justifica esta mudança, Luiz Petry sugere uma análise técnica do 
Departamento de Trânsito, no local para então se tomar uma posição, após a análise de 
viabilidade técnica será definida a posição que o conselho tomará. Quanto ao 
estacionamento rotativo, Luiz Teixeira esclarece que a ideia não seria de sua autoria, mas 
do Fredolino, nada de novo se tratou a respeito do assunto, mas que há necessidade de 
se realizar um estudo mais aprofundado. Luiz Teixeira fala a respeito da Campanha de 
Trânsito que a prefeitura tem parceria com a Empresa KOPP e Jornal Arauto quanto a 
campanha de Educação de Trânsito que se realizará no município a partir do dia 24 de 
setembro, campanha cultural em que se destina ao público de alunos de escolas voltadas 
aos terceiros e quintos anos com um concurso cultural onde se terá a escolha de uma 
frase, o lançamento será dia 24 de setembro, às 15 horas na Feira do Livro com data de 
encerramento no dia 26 de outubro, às 14 horas, no Clube Vera Cruz, na entrega e 
premiação dos participantes, tanto escolas quanto os alunos terão premiações, escolas 
públicas e particulares participarão. Luis Teixeira esclareceu do porque da não repintura 
das faixas de segurança se darem no presente momento, sendo que o processo licitatório 
já está sendo elaborado, com o intuito da pintura dar-se-á no verão, pois a durabilidade é 
muito maior. Conselheiro Derli, perguntou a respeito de uma lombada eletrônica 
localizada no Bairro Cipriano, Luis Teixeira explica que a mesma está em fase de 
andamento junto ao DAER para ser deslocada para outro endereço, no bairro Bom Jesus, 
estando no aguardo da autarquia tal procedimento, e caso venha a ser substituída será 
feita ondulação, redutor de velocidade, no local, Luiz Petry ressalta novamente para que 
todos se façam presentes na palestra mencionada. Nada mais a tratar, lavrei a presente 
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e demais membros do 
conselho. Vera Cruz, 16 de setembro de 2015. 
 


