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Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, reuniram-

se ordinariamente na Sala de Reuniões, nas dependências da Sala dos Conselhos, situada na Av. 

Nestor Frederico Henn, 1645 centro na cidade de Vera Cruz /RS, os integrantes do Conselho 

Municipal de Vera Cruz, estando presentes os seguintes conselheiros: Luiz Alberto Knaback 

suplente de Fredolino Machado Neto, Alexandre Luís de Jesus, Anselmo Eli Fereira Junior e Diogo 

Roberto de Oliveira Netto suplente de Alvise Diogo Soares Félix e Iris Lenz Ziani da Sala dos 

Conselhos. Dando início aos trabalhos Iris da Sala dos Conselhos fez leitura das atas anteriores. 

Após lida foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. Com referência a pauta 

da ata anterior sobre o fechamento da passagem de veículos e motos no Wolfrão, nas proximidades 

da Borracharia, antigo Palhoça, ficou definido que será analisado os documentos existentes na 

prefeitura para a próxima reunião definirem a busca de procedimentos para solucionarem, onde 

solicitaram a Iris fazer a busca das matriculas da área e se há existência de rua. Prosseguindo, foi 

relatado por Conselheiros referente às constantes denúncias  dos estacionamentos de motos na rua 

Claudio Manoel onde há as demarcações para estacionamentos de carros e que as mesmas não 

podem ser multadas, pois não está sinalizado com placas  que identifica a modalidade de 

estacionamentos, portanto, não podem ser multadas. Há necessidade de normatizar o 

estacionamento de motos e carros na rua Claudio Manoel para não haver conflitos de Competência. 

Foi solicitado a Iris trazer para a próxima reunião como está a questão da referida rua. O 

Conselheiro Alexandre, questionou o andamento da questão da Guarda Municipal e foi informado 

por outro conselheiro que esta em fase de elaboração da lei e cita que no edital do concurso deverá 

constar o poder de autuação para poder ajudar na organização do trânsito no município. O 

Conselheiro Diogo solicita a colocação de placa de estacionamento da Brigada Militar, pois a 

mesma já existia que foi retirada nas proximidades do prédio da Brigada Militar. Foram feitos 

questionamentos referente a sinalização da rua São Francisco com Placa de 50km/h sendo Zona 

Urbana e a rua ser muito estreita. Solicitar que se verifique e se traga um retorno na próxima 

reunião. Verificar e analisar a questão do Túnel que liga a fumageira com o prédio da atual Caixa 

Federal da Rua Claudio Manoel, pois existe uma dilatação e quando se passa a pé se sente vibração, 

que não acontecia antes. Prosseguindo foi sugerido a retirada da sinaleira do cruzamento da Avenida 

Nestor Frederico Henn com a Rua Tiradentes. Iris informou que a Av. Nestor Frederico Henn 

sofrerá remodelação e pavimentação, então deveria ser aguardada ou verificar sobre a possibilidade. 

Foi questionado como está a questão de tornar a Av. Nestor Frederico Henn, preferencial no 

Cruzamento com a Tancredo Neves. Iris não soube responder a situação. 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, 23 de junho  de 2017. 


