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ATA Nº 06/ 2018 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniram-se 

ordinariamente na Sala de Reuniões da Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 

1645, centro na cidade de Vera Cruz /RS, os integrantes do Conselho Municipal de Trânsito de Vera 

Cruz, estando presentes os seguintes conselheiros:  Alexandre Luis de Jesus, Astério Hirsch, Paulo 

Leandro Lemes da Silva, Marcos Barbosa, Gilson Becker e Alvise Diogo Soares Félix. O presidente 

saudou os presentes e solicitou a leitura da ata anterior. Após lida foi aprovada por unanimidade 

pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, o Conselheiro Presidente, relata com relação ao trânsito 

do município que funcionários municipais atendem celulares dirigindo passam no sinal vermelho, 

devido essas infrações cometidas sugere ao município em realizar palestras de conscientização dos 

funcionários, pois os mesmos devem representar bem e ser exemplos da Administração Pública. A 

sugestão foi bem recebida pelos Conselheiros, como uma iniciativa válida e o Secretário Gilson 

Becker se comprometeu de levar a sugestão para os demais colegas Secretários municipais e ver a 

possibilidade de colocar em prática. Prosseguindo, o Conselheiro Gilson, relata como sugestão da 

Funcionária Pública, Iris Ziani, moradora das proximidades do Posto Vera Cruz (Lúcio), que ao 

ingressar na rua Intendente Koelzer pela rua Jacob Sontag, os motoristas que acessam o posto pela 

rua Intendente Koelzer, direção bairro centro, fazem manobras arriscadas no passeio público, 

colocando em risco tanto os pedestres como os condutores de veículos que acessam a rua Intendente 

Koelzer pela rua Jacob Sontag. Pede ao Departamento de Trânsito, que façam um estudo para 

amenizar os riscos de acidente no local e ficou acordado pelos Conselheiros que o Secretário Gilson 

vai solicitar um estudo para o Departamento de Trânsito, do assunto em pauta. Prosseguindo, o 

Conselheiro presidente, Alvise, relata o transtorno no trânsito na rua Otto H. Gruendling na qual 

uma empresa, que locou um imóvel, cujo os motoristas estacionam os caminhões nos dois lados da 

rua, causando dificuldade no tráfico de veículos,  pelo estreitamento da rua e ficou de dar 

orientações aos  motoristas e resolver a situação caso não fosse possível, seriam colocados placas 

para regularização do trânsito e estacionamento. Seguindo, o Conselheiro Alexandre, destaca que no 

município existe um plano de mobilidade urbano e que nestes casos teriam restrições em ruas que 

não suportaria o trafego ou estacionamentos de Veículos pesados e não causaria estes transtornos e 

sugere que o plano devia ser executado e sugere que o município faça os estudos para viabilidade 

do andamento do plano de mobilidade urbana. A título de informação referente a ata anterior o 

Secretário Gilson Becker  informa que foram colocados os tachões  no final do asfalto no Rincão da 

Serra, antes da curva e no asfalto no bairro Bom Jesus,  nas proximidades do restaurante Zonta, na 

lombada eletrônica, conforme acordado em reunião anterior.  Informa que o município através da 

Secretaria de Obras tem mantido a manutenção nos trevos de acesso ao município, com limpeza 

(roçadas) e na substituição de lâmpadas queimadas. Seguindo, Marcos traz várias solicitações de 

moradores, os demais conselheiros solicitam para que ele traga por escrito na próxima reunião, na 

qual serão retomados. Finalizando o Secretário Gilson, informa que serão reiniciadas após dias de 

chuva a colocação de elevadas e faixas de segurança que estão pendentes. Nada mais a tratar, eu, 

Claudio José Overbeck, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 

presidente e demais conselheiros. Vera Cruz, 17 de agosto de 2018. 

 


