REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 002/2017

Aos treze dias do mês de Julho do ano de dois mil e
dezessete, às dezessete horas da tarde, reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de trânsito do município
de Carazinho, nas dependências da prefeitura municipal,
sala das licitações, cito à Avenida Flores da Cunha,
número mil duzentos e sessenta e quatro, nesta cidade,
para discutir e 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, que passou ao
primeiro item da pauta, a saber, eleição do presidente e
vice presidente do conselho, bem como a indicação do
primeiro e segundo secretário; concorreram ao cargo de
presidente o senhor Renato Aloísio Weber e o senhor
Adair do Prado; após escrutínio secreto, foi eleito o senhor
Renato Weber como presidente com sete votos, contra
cinco votos do senhor Adair, este último ficando como vicepresidente do conselho; ato contínuo o presidente Renato
nomeou o senhor Gerson Arendt como primeiro secretário
e o senhor Alexandre R. Schneider como segundo
secretário, ambos assumiram os cargos na sequência. Ato
contínuo o secretário Dêninson apresentou a lista com os
pedidos de implementação de lombadas (quebra molas) e
em seguida foi discutida a questão. Ato contínuo usou da
palavra o senhor Gelson De Carli, que elaborou as
questões legais sobre a implementação de lombadas, na
sequência o engenheiro Alexandre Schneider abordou
sobre os projetos e a metragem ideal de cada lombada, o
engenheiro sugeriu também que seja retirado o
temporizador dos semáforos da Avenida Flores da Cunha,
o que foi aprovado pelos membros do conselho e segue
para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Ato
contínuo, 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: duas lombadas na
Avenida Flores da Cunha em frente à agência do Banco
Banrisul no centro, uma lombada na Avenida Flores da
Cunha próximo à agência do banco Bradesco, aprovado
também a implantação de dois quebra molas (lombadas)
na Rua Silva Jardim na esquina com a Rua Alexandre da
Mota, próximo ao mercado “Casa do Pão”; em tempo,
ressaltamos que a lombada próximo à agência do
Bradesco deverá ser instalada no sentido centro-bairro
Borguetti. Ato contínuo, o conselho aprovou a implantação
de uma lombada na Rua General Martins Cassal Brum
próximo à Rua Fernando Abbot, no Bairro Boa Vista;
aprovado também uma lombada na Rua Ceará, no sentido
centro-Bairro Oriental, próximo ao pavilhão da empresa
Marchetti; aprovado também dois quebra molas na Rua
Tangará, no Bairro São Lucas, lombadas estas que já
estão previstas em um projeto realizado pela prefeitura.
Ato contínuo, o secretário apresentou aos membros do
conselho o pedido para instalação de um abrigo (parada
de ônibus) na Rua Henrique Teodoro Schütz na esquina
com a Rua Alberto Grael, este pedido foi aprovado por
unanimidade pelos membros do conselho. Ato contínuo, foi
aprovada a pintura de meio fio para criação de vagas de
estacionamento para “Carros oficiais” em frente a Casa de
Acolhimento professora Odila, na Avenida Flores da
Cunha, número quatro mil quatrocentos e cinquenta no
Bairro Borguetti. Ato contínuo, o conselho negou por
unanimidade a pintura de embarque/desembarque de
quinze minutos na Avenida Flores da Cunha esquina com
a Rua Afonso Pena no Bairro Borguetti com a justificativa
que as vagas ali gerarão uma concorrência desleal com o
comércio da região, visto que as vagas beneficiariam uma
loja do comércio em detrimento de outras. Ato contínuo o
diretor do departamento de trânsito, senhor Luiz Gervásio
Leite, juntamente com o secretário Dêninson apresentaram
ao conselho a proposta de Regulamentação dos horários
para estacionamento nas vagas especiais para idosos e
deficientes, visto que alguns se aproveitam e deixam seus
veículos estacionados por vezes durante turnos inteiros na
vaga, prejudicando assim a rotatividade; sendo assim, o

conselho aprovou o período máximo de uma hora do
mesmo veículo na vaga, com a condicionante de que o
setor de trânsito verifique se a legislação permite a fixação
de um tempo limite nas vagas, e se permitido, que esta
medida seja feita o mais rápido possível. Ato contínuo,
usou da palavra o excelentíssimo senhor vereador Luis
Fernando Costa, presente na reunião, o qual fez o pedido
para que o Departamento Municipal de Trânsito verificasse
o estacionamento em frente a loja Yamaha, na avenida
Flores da Cunha, pois está sendo utilizado indevidamente
pela empresa, que expõe diariamente suas motocicletas
em frente a loja, ocupando diversas vagas que são
públicas; o secretário nomeou o diretor Luiz para resolver a
questão, fazendo uma visita à empresa. Ato contínuo o
conselho negou um pedido de lombada na Avenida Flores
da Cunha, nas imediações do número quatro mil
quatrocentos e noventa e sete, no Bairro Borguetti, pedido
este feito pelo senhor Deolindo Capitânio, por acreditar ser
inviável a instalação no local. Ato contínuo usou da palavra
o senhor Ressoli de Abreu, que agradeceu ao conselho
por ter aprovado a implantação de lombada próximo a
agência do Banco Banrisul, ressaltando que a medida
reduzirá significativamente os atropelamentos nas
imediações do banco. Nada mais havendo a tratar, antes
ainda o presidente do Conselho, senhor Renato Weber,
deu a sugestão para que todas as vagas especiais sejam
pintadas sempre antes ou depois das faixas de segurança,
ou então próximo às esquinas, para que seja facilitado aos
idosos e deficientes estacionarem nas vagas. Agora então,
nada mais havendo a tratar, o secretário Dêninson
encerrou a presente reunião, e eu Willian Yuri Luzzatto
Vieira, nomeado secretário ad hoc, lavrei a presente ata,
que vai assinada por mim, pelo secretário municipal de
Desenvolvimento e pelos membros presentes. Carazinho,
13 de Julho de 2017.
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