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Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, 

reuniram-se ordinariamente os conselheiros do Conselho Municipal de Trânsito do Município de 

Vera Cruz na Sala de Reuniões, nas dependências da Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor 

Frederico Henn, 1645, sito a Avenida Nestor Frederico Henn, 1545, Vera Cruz /RS, estando 

presentes os seguintes conselheiros: Luiz Alberto Knaback suplente de Fredolino Machado Neto, 

Anselmo Eli Ferreira Junior, Geferson Blank, Diogo R. O. Netto e Marcio Hoesker. Dando início 

aos trabalhos o Conselheiro Luiz fez leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada por unanimidade 

pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, viram que há necessidade da renovação dos 

conselheiros, pois no dia 4 de novembro termina o mandato. Foi solicitado a Iris da Sala dos 

Conselhos fazer os ofícios para as entidades solicitando a indicação e ou a recondução de novos 

representantes para a próxima gestão de dois anos. Iris fez e os mesmos levaram os ofícios no final 

da reunião. Na sequência, analisaram as solicitações dos processos. O processo 2017/8/3841 onde é 

requerido a viabilidade de estacionamento obliquo na Rua Alvarenga, no quarteirão entre a Rua 

Martin Francisco até a indústria de bebidas Celina. Os conselheiros discutiram mas solicitaram ao 

Márcio responsável do Departamento de Trânsito, analisaram a parte técnica para após definirem a 

autorização. Após analisaram o processo 2017/9/3945, onde requerem a instalação de faixa amarela 

para vaga de estacionamento carga descarga, situada na Rua Claudio Manoel,81. Após a discussão 

concluíram que deveria ter uma vaga de carga e descarga defronte ao Hotel, para que haja como 

estacionar os ônibus que trazem os hóspedes. Prosseguindo analisaram o processo 2017/10/4394, 

onde requerem sinalização de trânsito com vaga de carga e descarga em frente a Farmácia Germânia 

junto ao Prédio da Panal. Os conselheiros não aprovaram o estacionamento pois neste local os 

ônibus intermunicipal estacionam, devido ao posto rodoviário no local. Prosseguindo ananlisaram a 

solicitação referente ao processo 2017/10/4634 onde requerem sinalização de trânsito para 

estacionamento de motos na Rua Thomaz Gonzaga, 237. Os conselheiros analisaram e solicitaram 

para que Marcio fizesse o estudo técnico e desse o retorno na próxima reunião. Nada mais a tratar, 

eu, 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, 27 de outubro de 2017. 


