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Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, reuniram-

se ordinariamente 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 os seguintes conselheiros: Fredolino Machado Neto, Rafael Moraes, Alvise 

Diogo Soares Félix,Denis Regis de Carvalho, Fernando da Silva (como ouvinte) e Claudio Jose 

Overbeck da Sala dos Conselhos. O presidente, Fredolino Machado Neto, saudou a todos e 

agradeceu  a presença e leu a ata da reunião anterior que após lida foi aprovada, seguindo o 

Presidente fez leitura do ofício nº 01/2016 solicitando a instalação de quebra-molas na proximidade 

da Escola Municipal Dom Pedro II Rincão da Serra em Vera cruz para dar maior segurança a todos 

que dependem desse trajeto para chegar ao educandário e sentem-se ameaçados pela velocidade dos 

veículos e pela falta de respeito de muitos motoristas solicitada pela diretora da escola Odilá 

Lassaeti de Moraes, após o presidente colocou em discussão o assunto  e o mesmo foi acordado por 

todos da grande necessidade deste controlador no local, mas  a rodovia ERS409 é Estadual, portanto  

está sob o domínio do DAER, o colégio  é municipal e compete a Prefeitura Municipal encaminhar 

o ofício ao DAER para as devidas providências, seguindo o presidente fez a leitura do pedido de 

aumento do valor da passagem urbana no valor de R$ 2,65(dois reais e sessenta e cinco centavos) 

para R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) após analisadas as planilhas de custos enviadas pela 

empresa requerente foi constatado a necessidade devido o aumento do combustível, óleos 

lubrificantes e despesas administrativas e outras, após foi colocado em apreciação e aprovado por 

todos os presentes 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, 19 

de outubro de 2016. 


