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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CMT
ATA 009/2018

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, as treze horas e
quarenta minutos, após segunda chamada, reuniram-se os membros do CMT – Conselho
Municipal de Trânsito do Município de Carazinho, nas dependências da Sala dos Conselhos,
sito na Avenida Flores da Cunha, nº 1184 – Sala 112, Edifício Avenida, atendendo
Convocação, essa feita pelo senhor, Adair do Prado, Presidente do CMT em exercício, o
qual convida a mim, Ivânio Lima Martins, para secretariar a reunião, de maneira “Ad Hoc”,
o que aceitei.
De imediato, o Presidente em exercício, comunica que o Sr. Renato Aloísio Weber,
apresentou, ao Prefeito Municipal de Carazinho, uma carta, onde renuncia, em caráter
irrevogável, ao cargo de Presidente do CMT e também colocando sua vaga de conselheiro,
representando a ACIC – Associação Comercial e Industrial de Carazinho, a disposição.
Alega o nobre representante da ACIC que esse desligamento se faz necessário, por tratarse de questões particulares e/ou pessoais. Após esse momento, o Sr. Marcos Soares,
comunica que, o Sr. Renato Aloísio Weber, entrou em contato comunicando que se faria
presente na plenária, quanto então, daria maiores esclarecimentos. Dando inicio, é
realizada a leitura da primeira demanda:


1 . Solicitação que faz o DMT - Departamento Municipal de Trânsito, no sentido de
que, todas as faixas de segurança, na Avenida Flores da Cunha, sejam retiradas de
baixo dos semáforos e alocadas no meio dos quarteirões (quadras), levemente
elevadas. Solicita também que, o CMT autorize o encaminhamento de solicitação à
Secretaria do Planejamento para que, seja feito um laudo técnico de viabilidade e
localização correta. Colocado em votação, os conselheiros pré-aprovam a demanda
e ao mesmo tempo sugerem que o laudo técnico de viabilidade seja apresentado na
próxima plenária.

Dando seguimento, solicita o Sr. Presidente que faça a leitura do segundo item da pauta, o
que fiz:


2 . Solicitação que faz o DMT - Departamento Municipal de Trânsito, no sentido de
que, seja autorizada a colocação de semáforo para pedestres junto as faixas de
segurança, evitando-se, dessa forma, o conflito no momento da travessia, onde o
pedestre desconhece o fato de que, estando o sinal aberto (verde), a preferência é
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dos veículos. Colocado em votação, e a exemplo do tem anterior, os conselheiros
pré-aprovam a demanda e ao mesmo tempo sugerem que o laudo técnico de
viabilidade seja apresentado na próxima plenária. Lembram os conselheiros que
essa modalidade de sinalização é bastante onerosa aos cofres públicos, devendo ser
bem estudada.
Dando seguimento, solicita o Sr. Presidente que faça a leitura do terceiro item da pauta, o
que fiz:


3 . Solicitação que faz o DMT - Departamento Municipal de Trânsito, no sentido de
que, seja autorizada a colocação de semáforos (sinaleiras), na Avenida São Bento,
cruzamento com a Rua General Neto (lado da Pastelaria do Gringo), devido aos
riscos de acidentes, ocasionados pelo alto fluxo de veículos e pedestres e a péssima
visibilidade no cruzamento da via. Em discussão, os senhores conselheiros sugerem
antes de mais nada, uma avaliação rigorosa, realizando uma contagem de fluxo em
três dias distintos da semana, para só então efetivar-se a demanda.

Em ato contínuo, faço a leitura do quarto item da pauta:


4 . Solicitação que faz o DMT - Departamento Municipal de Trânsito, no sentido de
que, seja autorizada a inserção de um SIGA-LIVRE, no cruzamento da Av. São
Bento com a Av. Flores da Cunha, no sentido Bairro Borghetti, possibilitando um
melhor fluxo de veículos nesse cruzamento, nos horários de pico. Colocado em
discussão e votação, os conselheiros apenas questionaram, se no local há condições
e espaço (gabarito), para essa via e também lembraram que ali se perderá mais
umas três vagas de estacionamento. Havendo condições, os mesmos deixam préaprovada a demanda.

Em ato contínuo, faço a leitura do quinto item da pauta:


5 . Solicitação que faz o DMT - Departamento Municipal de Trânsito, no sentido de
que, sejam homologadas as alterações de tempo e fluxo no semáforo (sinaleira)
existente na Avenida Pátria. Colocado em votação a alteração é aprovada pela
unanimidade dos presentes.

Dando seguimento, solicita o Sr. Presidente que faça a leitura do sexto item da pauta, o
que fiz:


6 . Solicitação que faz o Vice-Prefeito, Fernando S'Antana de Moraes, no sentido de
que, seja fechada, com canteiros, o acesso existente, entre pistas, na Av. Pátria,
frente a Biblioteca Pública Municipal. Lembrando que esse CMT, já havia aprovado
outra alteração, essa proposta pelo Secretário, Dêninson Pauletto da Costa, a qual
propõe canalizações de solo e tachões, com o mesmo objetivo. Cabe ao CMT, decidir
pela melhor opção. Apos debates, os senhores conselheiros reiteram a aprovação já
ocorrida anteriormente, através da colocação de tachões e canalizações de solo.
Além de mais barato, diminuem os riscos de um acidente, por conta dos
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desavisados.
Dando seguimento, solicita o Sr. Presidente que faça a leitura do sétimo item da pauta, o
que fiz:


7 . Solicitação que faz o Vice-Prefeito, Fernando S'Antana de Moraes, no sentido de
que, no sentido de que seja colocado um redutor de velocidade, tipo “quebramolas”, na Rua Subtil de Oliveira, em frente ao número 65. Colado em votação os
senhores conselheiros entendem inviável a demanda, devido ao número 65, estar
em uma subida, e esse procedimento não é permitido pelas regras de trânsito. No
mesmo ofício, é solicitado a troca de sentido da Avenida Mauá, no trecho que
compreende a Avenida Flores da Cunha, até a Rua Alferes Rodrigo. Por não
entenderem a demanda, os conselheiros deixam de votar. Ainda no mesmo ofício, é
solicitado uma carga e descarga na Rua Alexandre da Motta, 673, frente ao Pub
Hope. Em votação, a demanda foi recusada. Os senhores conselheiros lembram que
esse mesmo pedido já havia sido recusado em outras duas reunião do CMT.

De imediato e em ato contínuo, passo para a leitura do oitavo item da pauta:


8 . Solicitação que faz os proprietários da Auto Som, no sentido de que a parada de
ônibus seja retirada da frente da loja, visto estar atrapalhando a entrada e saída de
veículos do local. Colocam também que, nesse ponto os ônibus ficam parados por
bastante tempo, pois é ali que ocorrem as trocas de motoristas. Aproveitando a
presença do conselheiro Deolindo Capitânio, os demais conselheiros solicitam a ele
uma sugestão de como resolver o problema. Muito solícito. Deolindo ficou de ver
outra forma e local para fazer essa troca de motoristas.

Em ato contínuo, o Sr. Presidente do CMT em exercício, Adair do Prado, registra a
presença do Sr. Renato Aloísio Weber, Presidente demissionário do CMT, e lhe disponibiliza
o espaço para que possa se explicar ao grupo quanto a seu desligamento da Presidência e
do Conselho como um todo. Justificados os motivos, e esses por serem de caráter
particular, todos entenderam o seu desligamento. Dando prosseguimento e havendo a
necessidade de um novo Presidente e Vice, os conselheiros por aclamação, empossam o
Sr. Adair do Prado como Presidente do CMT, visto o mesmo até então, ser o VicePresidente. Nesse momento então, o Sr. Renato Aloísio Weber, resolve colocar seu nome
novamente a disposição, como Vice-Presidente do CMT, retirando seu pedido de exclusão
do conselho, o que é aprovado por todos. Na mesma sequência, eu Ivânio Lima Martins,
sou convidado para, agora oficialmente, ocupar o cargo de Secretario do CMT, o que
aceitei, ficando então assim composta a Mesa Diretora do CMT – Conselho Municipal de
Trânsito: Presidente – Adair do Prado, representado a UACC, Vice-Presidente – Renato
Aloísio Weber, representando a ACIC e Secretario – Ivânio Lima Martins, representando o
DMT, todos com mandatos até 31 de Julho de 2020. O Sr. Adair do Prado, Presidente do
CMT eleito, solicita que seja oficiado ao Executivo Municipal a nova composição do
Conselho Municipal de Trânsito para que dessa forma possa ser devidamente homologada,
conforme legislação que rege a espécie. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da
Plenária, encerra a reunião do CMT, solicitando a mim, para que lavrasse a presente Ata,
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em quatro vias, surtindo, dessa forma, todos os efeitos legais, a qual, após lida, é
aprovada pela unanimidade dos presentes e vai assinada pelo senhor Presidente, Adair do
Prado e pelo Secretário, Sr. Ivânio Lima Martins. Os demais presentes assinaram a Lista
de Presenças, a qual está anexa a presente Ata, fazendo parte integrante dessa.

Adair do Prado
Presidente do CMT

Ivânio Lima Martins
Secretário do CMT
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