REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 001/2017

Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e
dezessete, às dezesseis horas da tarde, reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de trânsito do município de
Carazinho, nas dependências da Secretaria de Educação e
Cultura, cito à Avenida Mauá, número duzentos e trinta e um,
nesta cidade, para deliberar sobre os assuntos da pauta,
devidamente repassada aos participantes por meio de ofício
enviado com antecedência pelo Secretário Municipal de
Desenvolvimento e Mobilidade Urbana. A reunião foi aberta
pelo secretário municipal de Desenvolvimento, senhor
Dêninson Pauletto da Costa, trazendo à discussão a questão
das lombadas, sua instalação e retirada em alguns pontos do
município. O secretário passou a palavra ao senhor Cladimar
Vieira que deixou sua opinião de que o Conselho deve
estritamente seguir o que estabelece as resoluções do
CONTRAN, bem como toda a legislação em vigor. Ato
contínuo usou da palavra o prefeito municipal Milton Schmitz,
convidado à reunião, deixando claro respeitar e ouvir as
decisões do conselho, destacando seu importante papel que
exerce hoje no município. Após a discussão de todos, o
conselho decidiu aprovar a instalação individualmente, sendo
que foi lido todos os pedidos de lombadas; foram aprovadas a
instalação nos seguintes locais: Rua Fioravante Piva, bairro
Braganholo, em frente a praça Soldado Adriano; Rua Monte
Alegre nas proximidades da Rua Rio Negro, com a ressalva
de ser implantado à quarenta metros antes da Rua Quinze de
Novembro próximo do Centro de Tradições Gaúchas Pedro
Vargas no Bairro Vila Rica; aprovado na Rua Armando Farina
no Bairro Alvorada; aprovado no Distrito Industrial setenta
metros antes da empresa Mekal; aprovado na Rua Antônio
José Barlete no Bairro Santo Antônio próximo a casa de
carnes; aprovado na Rua Henrique Teodoro Schütz e também
foi aprovado a implantação na Rua Bernardo Paz em frente
ao portão da educação infantil (prezinho). Foram negados
pelo Conselho a implantação de lombadas nos seguintes
locais: Rua Itararé próximo ao número 1360; negado na Rua

Siqueira Campos no bairro Vila Rica próximo ao posto de
combustíveis; negado na Rua General Cassal Brum no bairro
Boa Vista; negado na Rua João Batista Rodrigues da Silva
próximo ao mercado Cantares no Bairro Residencial
Cantares; negado na Rua Tupiniquins entre Rua Minuanos e
Rua Fernando Ferrari; negado na Rua Leonel Freza no Bairro
Vila Rica. Ato contínuo o secretário passou ao Conselho
analisar a mudança de mão da Rua Barão de Antonina entre
a Rua Barão do Triunfo e Avenida Pátria, ao lado do posto
CEM, o conselho discutiu e aprovou, tornando este trecho
mão única. Ato contínuo o secretário Dêninson passou a
discutir e votar a implantação de faixas de segurança
elevadas, foram aprovadas as seguintes faixas elevadas: Rua
Pedro Vergas em frente ao portal, digo, portão do Colégio La
Salle, esta última aprovada com três votos contrários,
aprovado na Avenida Flores da Cunha, próximo à guarita da
Brigada Militar no Bairro Borguetti, para acesso á Escola
Manuel Arruda Câmara, sendo este último aprovado com a
condicionante de que deverá ser unificado a lombada já
existente com a faixa de segurança, com o fim de não existir
dois redutores de velocidade tão próximos um do outro, ficou
estabelecido que a secretaria de Obras juntamente com os
demais órgãos competentes farão um estudo prévio para
encontrar a melhor forma de implementação da faixa elevada
sem prejudicar a comunidade; foi negado a implementação de
faixa elevada na Avenida Flores da Cunha para acesso à
Escola Rodolfo Bolzani no Bairro Boa Vista. Ato contínuo o
secretário apresentou aos membros do conselho presentes o
projeto elaborado pelo engenheiro Alexandre referente a
mudança de mão de via e alterações de estacionamento nas
Ruas Venâncio Aires e Presidente Vargas, após explicação,
os membros decidiram que as alterações voltariam a ser
discutidas posteriormente, após o asfaltamento da Rua
Rodrigues Alves, destacando que as mudanças só serão
viáveis se a Rua Rodrigues Alves for pavimentada com asfalto
entre as ruas Carlos Barbosa e Presidente Vargas. Ato
contínuo o secretário Dêninson apresentou um esboço do
projeto de algumas alterações na Avenida Flores da Cunha,
esquina com a Rua Eurico Araújo, assim sendo: faixa da
direita direção (sentido) Borguetti-Centro segue livre, neste

mesmo sentido na faixa da esquerda haverá semáforo de
quatro tempos; no sentido centro-bairro a faixa da direita
segue livre em direção à Rua Eurico Araújo, neste mesmo
sentido na faixa da esquerda haverá semáforo para quem
deseja seguir na Avenida Flores da Cunha, sendo proibido o
retorno; e para quem está na rua Eurico Araújo e deseja
ingressar no sentido bairro Borguetti segue livre na faixa da
direita, e na faixa da esquerda haverá semáforo para
ingressar na Avenida Flores da Cunha no sentido do Centro
da cidade; após discussão e análise, o conselho aprovou as
alterações, condicionando estas mudanças a um projeto a ser
feito pelo engenheiro Alexandre, bem como um estudo técnico
para se apurar qual serão as sinalizações que deverão ser
feitas, bem como quantas vagas de estacionamento se
perderão com as referidas alterações, dados estes que
deverão ser arquivados junto com o projeto das alterações.
Ato contínuo, passou-se ao último tópico da pauta, que se
refere a instalação de uma rotatória na intersecção das ruas
Ceará e rua Mato Grosso, no Bairro Oriental, o secretário
apresentou o esboço do projeto e o conselho aprovou, tendo
em vista diminuir o índice de acidentes neste cruzamento.
Nada mais havendo a tratar, o secretário encerrou a presente
reunião, comunicando que na próxima reunião do conselho
será eleito o presidente do mesmo, todos ficaram cientes, e
eu Willian Yuri Luzzatto Vieira, nomeado secretário adoc,
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo
secretário municipal de Desenvolvimento e pelos membros do
conselho presidentes. Carazinho, 12 de Abril de 2017.
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