
Ata nº 02/2015

Aos 16 dias do mês de junho de 2015, a partir das 18hs, na sala de reunião dos

Conselhos, na Palco da Estação, reuniram-se os membros do COMUA para deliberarem

sobre modificações viárias no CURB (centro urbano), mais específico no ponto de táxis

da Buarque de Macedo, esquina com a Rio Branco e  modificações  na ACEN (área

central), mais específico na rótula da Santa Clara. Iniciada a reunião, o presidente do

COMUA leu o ofício de convocação e passou a palavra ao prefeito para introdução do

assunto.  Prefeito  fez um breve relato sobre os motivos das mudanças  viárias e logo

passou  a  palavra  ao  secretário  de  Segurança,  Trânsito  e  Logística,  Gabriel  Canal

explicar  aos  membros  do  conselho  as  modificações  propostas  pelo  executivo,  em

especial de voltar o ponto de táxi para o lado da praça da matriz, fazendo um recuo para

os veículos, dando mais segurança aos usuários e melhoraria o fluxo de veículos. O

conselheiro  Rogério  pediu  para  ter  cuidado  com  o  desnível  da  calçada,  para  não

prejudicar  a  acessibilidade.  O  presidente  colocou  em  votação  e  foi  aprovado  por

unanimidade.  Dando  prosseguimento,  o  secretário  Gabriel  explanou  sobre  as

modificações  da  rotatória  da  Santa  Clara,  onde  diminui-se  em 1,2m de  diâmetro  a

rótula, quem vem da 25 de Setembro e que ingressar na Buarque, sentido bairro Vila

Nova,  segue livre.  Quem quer  vir  da  25 de  Setembro  e  seguir  na  Buarque sentido

Centro, ingressa na rotatória e também segue livre. Quem vem da Júlio de Castilhos e

quer retornar para a Buarque, não faz parada, segue livre entrando na rótula. Quem vem

pela Júlio e quer ingressar na Borges, vai até a rotatória e contorna para a Buarque, onde

seguiria  livre  para  para  virar  à  Borges.  O  conselheiro  Rogério  sugeriu  que  seja

observado o cuidado com a sinalização e segurança aos pedestres. Outra sugestão que
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foi  dada é  que seja  intermediada  com os CORREIOS uma outra  localização para a

Agência,  o que iria melhorar muito o fluxo e o estacionamento no local.  Presidente

colocou em votação a proposta que foi aprovada por unanimidade. Foi questionado pelo

conselheiro Rogério sobre como está o andamento da revisão dos códigos de obras e

Plano Diretor. Prefeito comentou que está em estudo e a previsão é de apresentar para o

conselho  em  até  60  dias.  Sem  mais  assuntos  o  presidente  encerrou  a  reunião  às

18h49min com a assinatura dos conselheiros e assinada por mim Rodrigo Stradiotti.

T: Fernando X. da Silva | S: Evandro Zibetti
Rep. do Poder Executivo Municipal _________________________________________

T: Wilian I. Giacomelli | S: -
Rep. Secretaria Municipal de Administração __________________________________

T: Rudimar Cini | S: Pauline Audibert AUSENTE
Rep. Sec. M. Meio Ambiente e Planejamento Urbano ___________________________

T: Clarisse F. Lagunaz | S: Miriam Cini de Campos
Rep. Sec. Assistência Social e Habitação _____________________________________

T: Vilson Cichelero | S: Vitor A. Gedoz AUSENTE
Rep. Sindicato dos Trabalhadores Rurais _____________________________________

T: Oli Dorneles Moiano | S: -
Rep. Conselho M. de Desenvolvimento ______________________________________

T: Simoni Baldasso | S: Valdomiro Ferronato AUSENTE
Rep. Associação Reconstruir _______________________________________________

T: Rogério Migotto | S: Gerusa Guerra
Rep. Associação AEARV _________________________________________________

T: Pedro Sipp | S: Sandra Saibel
Rep. Empresariado Local – Tramontina ______________________________________

T: Germano Baldasso | S: Fabiano Ferrari
Rep. da Ass. Comércio, Indústria e Serviços  __________________________________

T: Saulo Baú | S: Janaína C. B. Cignachi AUSENTE
Rep. da Ordem dos Advogados do Brasil _____________________________________
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T: Maria C. Rojas Kaiser | S: Núbia M. B. Costa AUSENTE
Rep. do CREA – Conselho Reg. de Eng. e Arquitetura __________________________
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