
em 2019, NA ReGIÃO

FROTA
91.835
16.928
5.479 
4.666
17.430
47.157
18.237

POPULAÇÃO
129.427
26.618
11.732 
10.183 
31.306 
71.117 

38.284

CIDADE
SANTA CRUZ DO SUL
VERA CRUZ
VALE DO SOL
SINIMBU
CANDELÁRIA
VENÂNCIO AIRES
RIO PARDO
Fonte: Detran RS

Santa Cruz tem mais 
de 91 mil veículos 
Nos últimos cinco 
anos, frota cresceu 8% 
e desafia Município, 
que faz intervenções 
para melhorar 
fluidez no trânsito

Mão única em toda a rua 28 de Setembro melhora a trafegabilidade

mOBILIDADe

LUCAS BATISTA
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O número impressiona.  
Conforme levanta-
mento do Detran/

RS, o total de veículos em 
Santa Cruz do Sul chega a 
91.835 neste ano, o que dá uma 
média de dois veículos a cada 
três pessoas, tendo como base 
a estimativa populacional de 
129.427, segundo dados do 
IBGE. Para o secretário de 
Transportes e Serviços Urba-
nos de Santa Cruz, Gerson 
Vargas, a frota é grande e exige 
que os órgãos públicos traba-
lhem para deixar o trânsito o 
melhor possível.

Na terra da Oktoberfest, 
por exemplo, diversas foram 
as intervenções recentes com 
o objetivo de dar mais fluidez 
ao tráfego, bem como propor-
cionar segurança a condutores 
e pedestres. Entre os exemplos 
citados por Vargas, as vias de 
mão única implantadas nas 
ruas Ernesto Alves, Assis Bra-
sil, Júlio de Castilhos e 28 de 

LUCIANA MANDLER

Projeto de lei Legislativo 016/2019, substitutivo, 
que “altera a Lei Municipal nº 658, de 15 dezembro de 
1987, e alterações posteriores, cria cargo de provimento 
permanente de Auxiliar de Serviços Gerais e dá outras 
providências”, que autoriza a criação de um cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, que será preenchido através 
de concurso público.

Projeto de lei 062/2019, que “insere avaliação 
psicológica como requisito de posse aos cargos do 
quadro de Cargos de Provimento, previstos na lei nº 
931, de 20 de agosto de 1991, e do Quadro de Carreira 
do Magistério, previstos na lei nº 2.397, de 3 de de-
zembro de 2003, seus anexos e alterações.” O Projeto 
visa instituir avaliação psicológica como requisito de 
nomeação e posse dos cargos de provimento efetivo, 
visando a nomeação de profissionais com habilidades 
comportamentais.

Projeto de lei 064/2019, que “fixa o limite do dis-
pêndio com a promoção do 29º Encontro de Corais 
estabelecendo o limite de R$ 6 mil com a promoção 
do evento, que promove o intercâmbio entre os grupos 
de corais.

Projeto de lei 065/2019, que “fixa limite de des-
pesas para a promoção da 23ª Feira do Livro de Vera 
Cruz”, estabelecendo o montante de R$ 21 mil com a 
promoção da Feira que visa estimular crianças, jovens 
e adultos ao gosto pela leitura.

Projeto de lei 066/2019, que “fixa limite de des-
pesas para a promoção da Semana Farroupilha”, esta-
belecendo o montante de R$ 25 mil com a promoção.

Projeto de lei 070/2019, que “fixa limite de despe-
sas para a promoção da Frohtanzfest – Encontro de 
Grupos de Danças Folclóricas Alemãs”, onde se esta-
belece o montante de R$ 1.200, com a promoção do 
Encontro de Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, o 
Frohtanzfest, incluído no Calendário Oficial de Eventos 
do Município.

Projeto de lei 071/2019, que “fixa limite de despe-
sas para a promoção das festividades em homenagem 
ao dia do Colono e Motorista”, onde se estabelece o 
montante de até R$ 6 mil, com a promoção que visa 
estimular o desenvolvimento da economia do campo 
e os trabalhadores que exercem papel fundamental na 
sociedade e no crescimento de nosso Município.

Projeto de lei 072/2019, que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a contratar Professor de Área II – Português, em 
caráter temporário de excepcional interesse público”.

Projeto de lei 073/2019, que “autoriza excepcio-
nalmente a prorrogação do contrato para a função 
temporária de Farmacêutico, em caráter temporário e 
de excepcional interesse público”.

Projeto de lei 074/2019, que “autoriza a contrata-
ção excepcional e temporária de Motorista”.

Projeto de lei 075/2019, que “autoriza a contrata-
ção de um Auxiliar de Educação, em caráter temporário 
de excepcional interesse público”.

Projeto de Lei 081/2019, que “dispõe sobre a au-
torização de corte eventual, na zona rural, de árvores 
nativas consideradas não imunes ou não ameaçadas 
de extinção para uso na propriedade rural como lenha 
até 15m/ano e para construção de benfeitorias até 
20m a cada três anos”, que trata sobre a adequação 
da legislação municipal na Regulamentação do corte 
eventual de árvores nativas consideradas não imunes 
ou não ameaçadas de extinção para uso na proprie-
dade rural como lenha até 15m/ano e para construção 
de benfeitorias até 20m a cada três anos, na zona rural 
do Município de Vera Cruz.

Projeto de lei 082/2019, que “autoriza o Poder Exe-
cutivo a contratar Professor de Educação Especial, em 
caráter temporário de excepcional interesse público”.
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Setembro, bem como a rótula 
da Gaspar Silveira Martins 
com a Juca Werlang, a sinalei-
ra inteligente da Gaspar com 
a Galvão Costa, entre outras. 
Essas melhorias estavam pre-
vistas no Plano de Mobilidade 
Urbana. 

ÚLTImOS CINCO ANOS
Em 2015, a frota de Santa 

Cruz era de 84.968 veículos. Já 
em Vera Cruz era de 14.765 e 
Vale do Sol de 5.112. O número 
cresceu e, dessas cidades, a que 
mais teve incremento foi Vera 
Cruz: 14% - Santa Cruz teve 

aumento de 8%. Na Capital das 
Gincanas, segundo o secretário 
de Obras, Saneamento e Trân-
sito, Gilson Becker, também há 
Plano de Mobilidade Urbana e 
gradativamente as alterações 
sugeridas nele vêm sendo im-
plantadas. “Algumas, a gente 
já fez, outras estão aprovadas e 
serão instaladas nas próximas 
semanas”, frisa. Em 2019, por 
exemplo, já foram realizadas 
obras impedindo conversões 
em determinados pontos, bem 
como o fechamento de um 
trevo na área central.


