
 

ATA N° 025/2022 

 

Aos doze dias mês de Setembro de dois mil e vinte e dois, na Sede do Poder 

Legislativo Municipal, realizou-se a trigésima segunda reunião da Comissão 

Temporária Especial de Acessibilidade e Mobilidade no Município de 

Lajeado-RS, conforme Resolução n° 2.785 de 24 de fevereiro de 2022. Deu-

se início a reunião, com os seguintes presentes: Vereadores: Carlos 

Eduardo Ranzi e Márcio Dal Cin; Assessores: Fernando Fernandes de Águiar, 

Adriana Ledur, Marcos Ruschel, Oilquer João Soares dos Santos e Francine 

Gabriele Bald; Assessoras de Plenário e Comissões: Vanuza Adriana De 

Rosso e Nicole Taís Dias; Assessora de Imprensa Jaqueline Backes. 

Convidado: Suplente de Vereador Jonathas Torres. Deu-se início a reunião 

com a leitura e aprovação das atas n° 023 e 024/2022. Ranzi fez a leitura do 

Ofício n° 67-02/2022 –SEPLAN, resposta ao ofício encaminhado pela 

comissão (Ofício 008-02/2022). A comissão recebeu ofício do COMPED 

(Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência). A rua Júlio 

Francisco Born, será fiscalizada pela comissão na quarta-feira (14/09). Os 

vereadores discutiram sobre a acessibilidade em eventos promovidos pelo 

executivo. Quanto ao abrigo/parada na rua Carlos Von Koseritz, a comissão 

entrará em contato com o setor de compras do executivo. Foi solicitado 

pela comissão à Stacione um mapa das vagas destinadas a deficientes nas 

ruas do Centro, pedido vai ser destinado também ao Departamento de 

Transito. A comissão solicitou a Assessora de Imprensa que os trabalhos da 

comissão sejam divulgados nos meios de comunicações pagos pelo 

legislativo. Sem mais assuntos a tratar o Presidente da Comissão 

Temporária Especial de Acessibilidade e Mobilidade no Município de 

Lajeado-RS Carlos Eduardo Ranzi, encerrou a reunião e assim a presente 

ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os membros 

presentes.   

 

 

 

 

 

___________________             ________________          ______________________ 

Carlos Eduardo Ranzi                Márcio Dal Cin              Jones Barbosa da Silva 

       Presidente                                    Relator                             Secretário 


