ATA nº 01/2020
Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, junto à Sala de
Reuniões, localizada na Câmara de Vereadores, reuniram-se os seguintes membros do Conselho
Municipal de Trânsito e Transportes, para deliberar a seguinte pauta: 1. planejamento área educação
para o trânsito para o ano. Aguardamos retorno da Secretaria da educação sobre retorno da
participação de alunos. Para Maio Amarelo, serão colocadas opções no grupo. Para setembro
contaremos com a participação do Conselho na Feira da ACI, num estande. Foppa sugere que o
pedido a ACI seja formalizado. Falar com Secretário formalizar este pedido e colocação do
simulador nesta feira. Miguel solicita avaliação das placas faltantes no município, principalmente as
turísticas(por indicação). Verificar rua da APAE, sinalização. Rua Dr. Carlos Barbosa, saída do
Beco, sem placa. Relembrado da sugestão de fazer o siga livre da Júlio de Castilhos, que nada foi
alterado ate hoje. Perguntado do resultado daquela enquete sobre o estacionamento oblíquo e
paralelo na Buarque de Macedo. Felipe fala que o CONTUR diz que existem muitas placas de
sinalização no Centro, gerando uma certa poluição. Relembrado sobre a Rua Ubaldo Baldasso,
fluxo e estacionamento. Comentado sobre a rotatória da Santa Clara, do acesso ao Bairro Vila Nova.
Se ha sugestões de melhoria. Falado sobre a retirada de quebra-molas na Rua 15 de novembro, na
saída dos prédios. Sugestão de colocação de semáforos para pedestres nos pontos criticos do
trânsito, para fluir o trânsito. Comentado de liberar o trânsito da Assis Brasil ate a Rua 13 de Maio
em direção ao Bairro, para desafogar o trânsito fim do dia, simplesmente liberando um lado do
estacionamento para fluidez(mão dupla). Trazer para próxima reunião dados sobre o estudo feito
pelo engenheiro de trafego, se tem dados sobre alça de acesso a Santa Clara. Nada mais havendo a
contar, os presentes assinam a ata.
T: Grandemelo R. dos Santos | S: Sinara Kirch
Rep. da Sec. de Segurança e Trânsito __________________________________________
T: Adriane Maria Pagliarini | S: Felipe Hahn da Silva
Rep. da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente ____________________________________
T: Abel Batista Lopes | S: Fernando Demarchi
Rep. da Sec. de Planejamento, Serviços e Vias Urbanas ____________________________
T: Jusinei Foppa | S: Modesto Heitor Sfoggia
Rep. da Diretoria Jurídica____________________________________________________
T: Andressa F. Perera | S: Ana Carolina S. Loss
Rep. da Sec. da Educação____________________________________________________
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T: Vanderlei Possamai | S: William F. Pilatti
Rep. da Ass. do Comércio, Indústria e Serviços – ACI_____________________________
T: Miguel Alberto Stanislososki | S: Luciano Baroni
Rep. da Câmara de Vereadores________________________________________________
T: Karin Docena | S: Mara Rejane Morais Guerra
Rep. do Dep. Estadual de Trânsito – Detran______________________________________
T: Eduardo Carniel | S: Jones André Schacker
Rep. do Corpo de Bombeiros Voluntários_______________________________________
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