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Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e quinze às 17h(dezessete horas), 
reuniram-se na Sala de Reuniões dos Conselhos Municipais, nesta cidade de Vera 
Cruz/RS, os integrantes do Conselho Municipal de Vera Cruz, estando presentes: Luiz 
Henrique Petry do Rotary Club; Denis Regis de Carvalho da Associação de Bairros; 
Claudio José Overbeck da Câmara de Vereadores, Luis Fernando Teixeira do 
Departamento de Trânsito, Luiz Carlos Rech do Governo e Luiz Alberto Knabach da 
ACISA e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos Municipais. O Senhor Presidente, Luiz 
Henrique Petry iniciou a reunião saudando os presentes, e solicitou a Iris ler a ata da 
reunião anterior. A mesma foi lida e aprovada pelos conselheiros presentes por 
unanimidade. Inicialmente foi avaliado a Campanha de Trânsito realizado junto ao evento 
do Dia da Mulher, Luiz Teixeira e Denis colocaram que na hora da rústica tiveram que 
desmontar a escolinha devido a falta dos parceiros que iriam auxiliar e no demais foi 
positivo. Dando continuidade aos trabalhos, Iris falou que a Secretária de Educação não 
pode comparecer a essa reunião, pois a mesma já tinha compromisso agendado para 
esse dia. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente, relatou que o pessoal da 
Brigada Militar lhe procurou para informar que tem recebido muita reclamação referente 
ao congestionamento e estacionamento em fila dupla em frente ao Instituto Sinodal 
Imigrante, no horário da entrada e saída dos alunos. O conselheiro Luiz Carlos Rech e 
Luis Teixeira concordam que em relação a esse caso, a Brigada Militar deverá fiscalizar 
essa situação, tomando as medidas cabíveis. O Presidente pediu para que o conselheiro 
Luis Teixeira, enviasse um oficio para este conselho informando as placas das vans 
irregulares que circulam em nosso município, para que este conselho envie um oficio para 
Brigada Militar solicitando fiscalização das vans de transporte escolar. Dando 
continuidade aos trabalhos, Iris informou que a CGU – Controladoria Geral da União, irá 
fazer uma reunião com todos os membros dos conselhos do município, no dia 19/03/2015 
às 8 horas, no Centro de Convivência do Idoso. Dando continuidade aos trabalhos, o 
Presidente se responsabilizou a conversar com os proprietários dos imóveis, localizado 
nas Ruas Tiradentes, Esquina Jacob Doern e Alvarenga, solicitando a remoção dos 
ciprestes localizados nas calçadas, e que estão atrapalhando a visão dos condutores que 
transitam nesses cruzamentos. Nada mais havendo para tratar, foi encerrada a reunião, e 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo 
presidente e demais membros do conselho. Vera Cruz, 18 de março 2015. 
 
 
 


