REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ATA 005/2017
Aos trinta dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezessete, às
dezesseis horas, reuniram-se os membros do CMT – Conselho Municipal de
Trânsito do Município de Carazinho, nas dependências da Prefeitura Municipal,
Sala de Licitações, cito na Av. Flores da Cunha, número mil duzentos e
sessenta e quatro, nessa cidade, para discutir e deliberar sobre assuntos da
pauta, devidamente repassada aos participantes, por meio de oficio enviado
com a devida antecedência, pelo Presidente do CMT. A reunião foi aberta pelo
senhor Adair do Prado, em substituição ao Presidente do CMT, o qual, após
verificar o quorum, deu por iniciada a reunião, passando ao primeiro item da
pauta, o qual solicita a instalação de lombadas (quebra-molas), em alguns
pontos da cidade, atendendo solicitações da população e de entidades de
classe. Após discussão, o CMT, votou todos os pedidos individualmente. Foi
aprovado o pedido de instalação de lombada (quebra-molas), no seguinte
local:
Rua São Luiz, Bairro Vila Rica, próximo ao número 328, por solicitação do
Vereador Daniel Weber. Essa solicitação levada a votação, foi aprovada pela
unanimidade dos conselheiros.
Foram negados os pedidos de instalação de lombadas (quebra-molas), nos
seguintes locais:
1. Rua Itararé, proximidades com a Rua 20 de Setembro, por solicitação
do Vereador Daniel Weber. Essa solicitação, levada a votação, foi
rejeitada pela unanimidade dos conselheiros, por considerarem a via
muito estreita e já haver lombada há poucos metros do local
solicitado.
2. Frente ao EMEI Santa Isabel, Bairro Ouro, por pedido do Vereador
Tenente Costa, foi solicitado a construção de uma faixa elevada. Por
unanimidade foi negado, motivo já haverem duas lombadas (quebramolas), há poucos metros do local solicitado.
Ficou suspenso para estudos a instalação de lombadas (quebra-molas), nos
seguintes locais:
1. Rua Tamoios, Bairro Conceição, em local a ser definido pela Secretaria
de Obras e Departamento Municipal de Trânsito, foi solicitado a
colocação de duas lobadas (quebra-molas), nessa via. Por
unanimidade, os conselheiros deliberaram que sejam feitos estudos
de viabilidade, por parte da Secretaria de Obras e o Departamento de
Trânsito – DMT.
2. Rua Antônio Vargas, em local a ser definido entre a Secretaria de
Obras e o Departamento Municipal de Trânsito – DMT, foi solicitado a

colocação de duas lobadas (quebra-molas), nessa via.
Por
unanimidade, os conselheiros deliberaram que sejam feitos estudos
de viabilidade, por parte da Secretaria de Obras e o Departamento de
Trânsito – DMT.
Ato contínuo, foi discutida, novamente, a recomendação feita por esse
Conselho, em reunião anterior, para que fossem efetuados estudos para a
retirada dos semáforos (sinaleiras) da Avenida Pátria, próximo ao CEM (Centro
de Especialidades Médicas) e Secretaria Municipal de Saúde, e o fechamento
do cruzamento da Rua Barão de Antonina com a Avenida Pátria. Após a
discussão dos estudos realizados e por unanimidade dos conselheiros
presentes, o CMT - Conselho Municipal de Trânsito decidiu pelo religamento
desses semáforos (sinaleiras).
Ato contínuo, os conselheiros analisaram e discutiram o pedido do Senhor
Gilberto Moraes de Oliveira, para permuta de ponto de táxi, saindo da Avenida
Flores da Cunha, frente à Loja Napolitana, indo para o local em frente a UPA –
Unidade de Pronto Atendimento, localizado no Bairro Operário. Essa solicitação
foi aprovada pela unanimidade dos conselheiros.
Ato contínuo, os conselheiros analisaram e discutiram a solicitação para a
realocação de uma parada de ônibus que hoje está em frente a duas garagens
de prédios distintos, na Avenida Flores da Cunha 944, transferindo para frente
do número 982. Essa solicitação foi aprovada pela unanimidade dos
conselheiros, e decidido que seja aumentada a extensão da faixa amarela no
novo local onde estará sendo instalada essa parada.
Ato contínuo, os conselheiros aprovaram o pedido da Secretaria de Obras,
através do Oficio 540/2017, solicitando a substituição do senhor Jonas Soares
de Lima, como membro conselheiro suplente, pelo senhor Delmiro Amado
Martins. Ato aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes.
Ato contínuo, foi entregue e lido pelo Presidente do SINDICAR, Senhor Moisés
A. K. Santos um requerimento solicitando a retirada a placa de proibição de
dobrar (fazer conversão) a esquerda, essa localizada na Avenida Flores da
Cunha, logo abaixo da Delegacia de Polícia, por entenderem não haver fluxo
necessário de veículos que justifique tal placa. Mesmo não constando na pauta,
o Senhor Presidente autoriza a votação, sendo o pleito rejeitado pelos
conselheiros, por entenderem a necessidade de sua manutenção no local.
Por fim, o Conselho Municipal de Trânsito – CMT decidiu que seja enviado Oficio
ao Senhor Edgar Graebim, solicitando, que seja aumentado o temporizador dos
semáforos (sinaleiras) localizados na esquina da Rua Alferes Rodrigo, com a
Avenida Pátria (esquina farmácia São João) e da Alferes Rodrigo com a Av.
Mauá (saída do estacionamento do Supermercado Coqueiros Centro), devido
ao curto tempo nesses dois sentidos e o longo tempo nos dois sentidos da
Avenida Flores da Cunha. Essa ação permitirá um fluxo maior de veículos
nesses dois sentidos, evitando os constantes congestionamentos que se tem
observado.

Nada a mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e
solicitou que lavrasse a presente Ata, para que surtisse todos os fins legais, a
qual vai assinada pelo Senhor Adair do Prado, Presidente e por mim, que
secretariei a reunião. Os demais membros conselheiros assinaram o devido
Livro de Presenças.
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