REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 003/2017
Aos treze dias do mês de Setembro 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 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 presidente do conselho. A reunião foi aberta pelo senhor Renato
Aloísio Weber, presidente, que passou aos itens da pauta, sendo o primeiro item, a
instalação de lombadas (quebra molas) em alguns pontos da cidade, conforme
pedidos da população e das entidades de classe. Após discussão, o conselho votou
todos os pedidos individualmente. Foram aprovadas a instalação de lombadas
(quebra molas) nos seguintes locais:


Uma lombada (quebra molas) na Rua General Cassal Martins Brum, em
frente a Área de manutenção da empresa TW Transportes no bairro Boa
Vista, sentido Bairro-BR 386. Aprovado por 7 votos a 3.



Uma lombada (quebra molas) na Rua Xavantes, entre as Ruas Tamoios e
Rua Santa Maria, próximo à ponte do bairro Conceição, sentido Bairro-BR
285. Aprovado por 8 votos a 2.



Uma lombada (quebra molas) na Rua Tupiniquins entre a Rua Salgado Filho
e Rua Minuanos, no bairro Conceição. Aprovado por 8 votos a 2.



Uma lombada (quebra molas) na Rua Tupiniquins entre as Rua Fernando
Ferrari e Rua Tamoios. Aprovado por 8 votos a 2.

Foram negados os pedidos de instalação de lombadas (quebra molas) nos seguintes
locais:


Uma lombada (quebra molas) na Avenida Pátria, esquina com a Rua Barão
de Antonina, próximo ao CEM (Centro de Especialidades Médicas), sentido
Centro-Bairro Sommer. Negado por 9 votos a 1.



Uma lombada (quebra molas) na Avenida Pátria, esquina com a Rua Barão
de Antonina, em frente à secretaria Municipal de Saúde, sentido Bairro
Sommer-Centro. Negado por 9 votos a 1.



Uma lombada (quebra molas) na Rua Itararé, entre a Rua 20 de Setembro e
Rua Farrapos. Negado por 9 votos a 1.



Uma lombada (quebra molas) na Rua Marechal Floriano entre a Rua 15 de
Novembro e Rua 20 de Setembro. Negado por 9 votos a 1.

Ato contínuo, foi discutida a retirada dos semáforos da Avenida Pátria próximo ao
CEM (Centro de Especialidades Médicas) e Secretaria Municipal de Saúde, e
realoca-las na esquina da Rua Ipiranga e Avenida São Bento, no Bairro Glória. Este
item foi indeferido e negado pelo conselho, por 9 votos a 1.
Ato contínuo, o conselho negou por 9 votos a 1, a demarcação do espaço de carga e
descarga rápida de 15 minutos em frente a empresa Papelaria Rio Branco, na
Avenida Pátria.
Ato contínuo, o conselho analisou o pedido de demarcação de espaço de embarque
e desembarque de 10 minutos em frente a Farmácia São João, na avenida Flores da
Cunha entre as Ruas Barão de Antonina e Rua Primeiro de Maio, ao lado da
empresa Renato Joalheiro, decidindo deixar em observação, para análise da
legislação existente, para ver se é permitido a referida demarcação em área azul.
Ato contínuo, o conselho recomendou à administração municipal que seja feito um
acompanhamento maior, ou seja, uma maior fiscalização desses locais demarcados.
Ato contínuo, o conselho aprovou a demarcação de carga e descarga de 15 minutos
em frente a empresa Cavol Pneus, na Avenida Flores da Cunha, sentido BairroCentro, com a condicionante que a carga e descarga será das 6 horas e trinta
minutos até às 9 horas da manhã.
Ato contínuo, o conselho aprovou por unanimidade a demarcação de espaço de
carga e descarga de 15 minutos em frente ao Posto de Combustíveis Grossi, sentido
Bairro Borguetti-Centro, para atender a floricultura Mundo das Flores e outras
empresas próximas à este local.
Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião que para fins
legais e de registro foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e
pelos membros do conselho presentes. Carazinho, 13 de Setembro de 2017
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