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Aos dezessete dias do mês de junho 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: Luís Fernando Teixeira representante do 
Poder Executivo municipal; Cláudio Overbeck representante do Poder Legislativo 
municipal; Silvana Pacheco representante da Brigada Militar; Denis Regis de Carvalho da 
Associação de Bairros; Luiz Henrique Petry, representante do Rotary Club; e Iris Lenz 
Ziani da Sala dos Conselhos Municipais. O presidente, Luiz Henrique Petry saudou os 
presentes e solicitou a Iris fazer a leitura da ata. Iris fez a leitura da ata anterior a qual foi 
aprovada por todos os presentes. Passando-se as pautas, o conselheiro Luiz Henrique 
Petry levantou o tema arborização nas calçadas em pontos específicos, quanto à 
obstrução da visibilidade, sendo o Conselho apenas um órgão consultivo e de controle 
social, se estipulou que o Conselho venha solicitar medidas junto ao poder Executivo de 
medidas a solucionar os problemas pontuais, como a poda ou possível retirada das 
árvores em desconformidade, Luís Teixeira salienta que o possível já foi feito, sendo o 
diálogo entre Conselho e munícipes, posterior cabe ao poder Executivo as medidas 
coercitivas necessárias, como a remoção e todos os locais problemáticos. Foi sugerido 
que se tivesse o manual da calçada, com sugestões de medidas de recuo e as plantas, 
árvores, as quais melhor se enquadram aos quesitos, Iris salienta que a melhor 
orientação acaba sendo realizado junto ao DEMA, com o fiscal Rodrigo, onde por vezes 
os munícipes ligam para a Prefeitura querendo sugestões e por vezes acabam não tendo 
êxito, proposta a ser dada seria então uma cartilha com informativos e sugestões de 
arborização e medidas nos logradouros. Dênis levanta o assunto Semana Nacional do 
Trânsito a qual se dará de 18 de setembro à 25 de setembro, onde se poderia já fazendo, 
trabalhando as ideias e materiais necessários, ainda mais pelo processo licitatório ser 
demorado. Silvana menciona como questão problema o grande número de infratores com 
infrações de CNH'S vencidas e ou circulando sem o porte, formas de conscientização e 
reeducação que se poderia fazer neste sentido, Iris menciona como exemplo bom o 
programa de conscientização realizado em Venâncio Aires, através do Rotary, através 
uma revista educativa Tal Pai Tal Filho onde há a educação no trânsito voltado às 
crianças. Petry, reforça a necessidade de verbas destinadas a estes folders, palestras 
possíveis com pessoas com notoriedade em matéria de trânsito, ficando então propostas 
a serem estudadas e trazidas para a próxima reunião.  Nada mais a tratar foi encerrada a 
reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
presidente e demais membros do conselho. Vera Cruz, 17 de junho de 2015. 
 


