
 
PROJETO DE LEI CM Nº 092-03/2019 

 
 

Denomina de Rua Enedina Nunes a 
Rua E, Localizada no loteamento Vera Cruz 
no Bairro Olarias. 

 
 

MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul,  

 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º É denominada de Rua Enedina Nunes a Rua E Localizada no 

loteamento Vera Cruz no Bairro Olarias, nesta cidade, conforme identificado 

no mapa que passa a integrar essa Lei. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

          Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 18 de Novembro de 2019. 
 
 

 
Sergio Miguel Rambo     

         Vereador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

Enedina Nunes, nascida em 05/03/1947 na localidade de Bom Fim no 
município de Cruzeiro do Sul. Ainda criança veio morar em Lajeado no 
bairro Hidráulica com os avós paternos e em seguida indo morar no bairro 
Olarias com os pais. Aos 12 anos de idade começou a trabalhar como 
doméstica. Desde criança acompanhava os pais nos trabalhos comunitários 
primeiramente no Clube Esportivo Olarias e logo em seguida na 
Comunidade Católica Nossa Senhora Aparecida, antes bairro Olarias, hoje 
bairro Montanha. Gostava muito de futebol sendo fervorosa torcedora do 
Olarias sendo uma das fundadoras da Torcida Camisa 12 que mais tarde 
deu origem ao Clube de Mães com o mesmo nome. 

Enedina Nunes, mulher negra, mãe de Carlos André Nunes, seu único 
filho, solteira e batalhadora enfrentando muitas dificuldades, muitas dessas 
por ser negra e mãe solteira. Tinha muito orgulho de suas duas netas, Taila e 
Nandara. Para orgulho de seu filho e de suas netas mesmo com todas as 
dificuldades que ela enfrentou durante a sua vida concluiu o ensino 
fundamental no EJA aos 56 anos. 

E também um de seus maiores orgulhos foi ver seu único filho se 
formando na Universidade com todo o esforço feito por ela enquanto 
doméstica para ver esse dia chegar. 

Foi a primeira presidenta mulher e negra da Comunidade Católica 
Nossa Senhora Aparecida do bairro Montanha (antes Olarias). Sempre 
prestativa teve grande colaboração em outras comunidades como por 
exemplo, a Comunidade São José Operário de Olarias e tantas outras. 

Sempre envolvida em trabalhos sociais, dentro de suas possibilidade, 
Apostolado da Oração, Núcleo Santa Rita de Cássia, Cursilhista entre tantas 
outras atividades. 

Sempre que alguém da comunidade necessitava lá estava a “Dina” 
como carinhosamente era chamada/conhecida no bairro Olarias e nas 
proximidades. 

Uma mulher de um enorme coração, bondoso sempre, mesmo com a 
saúde debilitada não deixava de participar da vida comunitária. Procissão 
de Nossa Senhora Aparecida onde muitas vezes representou a Santa. 
Auxiliava na catequese e tantas outras atividades ligadas a igreja católica. 

 
 



 
 
 Gostaríamos de homenagear como forma de agradecimento por todo 

aprendizado que adquirimos com ele e também para demonstrar o quanto o 
amamos e sentimos saudades, dessa forma estamos sugerindo substituir o 
nome da Rua E por Rua Enedina Nunes. 

 
 
 
 

Sergio Miguel Rambo     
       Vereador  

 


