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Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se em 

reunião ordinário na Sala de Reuniões da Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico 

Henn, 1645, centro na cidade de Vera Cruz /RS, os seguintes conselheiros do Conselho Municipal 

de Trânsito de Vera Cruz: Márcio Hoesker, Astério Hirsch, Sander A. D.Hack suplente de Diogo 

Roberto de Oliveira Netto, Geferson Blank e Recieri Concolato. O presidente Márcio, saudou os 

presentes e colocou em apreciação a ata nº 08. A mesma foi aprovada pelos conselheiros presentes. 

Conversam sobre os veículos que não respeitam as regras de trânsito no município, observado por 

alguns dos conselheiros presentes, e citam que é necessário agir, principalmente em frente ao posto 

de gasolina do Lúcio que se encontra defronte ao Clube Vera Cruz, para que essas infrações não se 

tornem acidentes, debatem ideias, e concluem que ainda é necessário ser mais estudado até chegar 

na melhor solução. Seguem a reunião, e no que se refere ao transporte clandestino, seria adequado 

utilizar punimento através de multas, também é sugerido a utilização de câmeras. O presidente 

deixa dito que aceita ideias e sugestões dos conselheiros para solucionar esses problemas. Será 

notificado todos os taxistas do município, através de um ofício, para adequação a lei que será 

exigida rigidamente no seguinte ano, e quem não se adequar sofrerá com as consequências. Foi 

citada a possibilidade de colocar um estacionamento carga e descarga de 15 minutos, defronte a 

rodoviária onde os carros estacionados para venda da revendedora que se encontra em frente será 

multado caso utilize a vaga com veículos que estão a venda. Comentam que inclusive na esquina da 

Brigada Militar, os motoristas dos veículos não param para averiguar se vem outro veículo na rua 

preferencial, que poderia ser trocada a placa de ´´PARE´´ por uma de maior dimensão, porém o sol 

dificultaria a visão. Citam que no mês de janeiro serão recebidos os moldes de trânsito e que o chão 

poderia ser pintado, mas como é paralelepípedo talvez não fique tão bonito, mas seria uma solução 

para este caso. Conversam sobre diversos pontos que fazem falta um semáforo, inclusive na rua 

Tiradentes, que após conclusão do asfalto, será um ponto que os motoristas provavelmente abusarão 

da velocidade. Eles relatam que se todas as pessoas tivessem cuidado e respeito ao trânsito, nada 

disto seria necessário. É contado que um grupo, realizou uma pesquisa em frente ao posto de 

gasolina do Ico, e os dados relatam que no intervalo de tempo de 15 minutos, passaram 46 (quarenta 

e seis) condutores sem cinto de segurança; 4 (quatro) utilizando o celular; 2 (dois) ultrapassaram 

com o sinal vermelho; e 5 (cinco) com o braço para o lado de fora;. Por fim todos acordam que as 

principais metas neste momento é encontrar solução para o acesso ao Posto do Lúcio sem riscos, 

solucionar algo para que a revendedora pare de ocupar as vagas de estacionamento e os taxistas que 

precisam estar de acordo com as regularidades. Nada mais a tratar, eu Iris Lenz Ziani, lavrei a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros. Vera Cruz, 06 de 

dezembro de 2019. 

 


