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Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 15 horas 

em primeira e às 15,30 em segunda chamada, na sala de reuniões nº 3 da 

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, com a presença do Sr. Jairo Tadeu 

Calai, presidente do Conselho e os seguintes membros: Arqta. Lidiane Grings, 

Sr. Milton Cesar Szimanski, Sr. Inei Volmar Koch, Sr. Marcelo Z. Barcelos, e Sr. 

Danilo B. Vargas. A primeira pauta da reunião versou sobre analise quanto ao 

atendimento aos objetivos e finalidades propostos no projeto de pavimentação 

da Rua dos Imigrantes, no Município de Nova Petrópolis, em trecho com 

extensão de 1.190,00 m, largura da pista de 7,00 m., área pavimentada de 

8.330,00 m², a espessura de C.B.U.Q compactada na pista de 5 cm, a calçada 

não executada. A rede pluvial com execução de travessias pluviais e canaletas 

de concreto armado, com sinalização viária. Após deliberação os Conselheiros 

concluíram que foram cumpridas as finalidades e objetivos do projeto em 

questão. A segunda pauta tratou do estacionamento e sentido único nas 

conjunções das ruas Ervino Rolof, Pomerânia e trecho da Rua São Jacó em 

direção à Av. 15 de Novembro devido ao tráfego de caminhões de grande porte 

e sua mobilidade nas referidas vias. Por maioria dos presentes o Conselho votou 

pela implantação de sentido único em trecho da Rua Ervino Rolof, Rua 

Pomerânia e trecho da Rua São Jacó, para sanar as dificuldades enfrentadas 

neste entorno viário. A terceira pauta versou sobre o pedido de moradores da 

travessa que une as Ruas Otto Hoffmann e a ERS 235 sentido sul-norte, a modo 

de torná-la via de sentido único, tendo em vista a conformação da mesma e a 

dificuldade de acesso no sentido inverso devido a aclividade, principalmente em 

dias de chuva. Trata-se de uma medida que beneficiará os moradores do local e 

estará sujeita à devida sinalização de acesso e saída do local. Por maioria dos 

presentes o Conselho votou favorável à iniciativa. Nada mais havendo a tratar, 

o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, da qual na condição de secretário 

lavrei a presente ata.    


