
ORDEM DO DIA 

1º DE SETEMBRO DE 2020 

 

PROJETO DE LEI Nº 081/2020 - Autoriza a abertura de Crédito Suplementar. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4408/?executivo-0812020.html 

 

PROJETO DE LEI CM Nº 038-04/2020 - Denomina de “Marlei Terezinha Kobs” a 

área de lazer localizada junto ao canteiro central da Av. Maria Helena Barzotto, no 
Bairro Jardim do Cedro e dá outras providências. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4412/?cm-038-042020.html 

 

PROJETO DE LEI CM Nº 041-04.2020 - Denomina de Rua ARAY MELLO CHRIST a 

Rua 14-X, no Residencial Atena no Bairro Conventos. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4415/?cm-041-042020--.html 

 

PROJETO DE LEI CM Nº 040-04.2020 - Denomina de Rua FRANCISCO HENRIQUE 

SIEBEN – FRANÇA a Rua 137 C, no Loteamento Europa Omega, no Bairro Conventos. 

https://www.lajeado.rs.leg.br/materia/visualizar/id/4414/?cm-040-042020.html 

 

MOÇÃO DE APOIO AO CPERS (Conforme segue) 

Bom dia! 

No final de 2019, os trabalhadores da educação, saúde, segurança foram a luta na defesa de seus 
direitos. 
Os educadores sofreram represarias do governo Leite ao sofrerem descontos de dias de seus salários, 
mesmo havendo a recuperação dos dias paralisados. 
Está demanda já se arrasta por muito tempo e mesmo governo reconhecendo a necessidade de fazer 
este pagamento, não o faz alegando problemas no fluxo de caixa. 
Governo do estado trata os educadores com desprezo, como se não houvesse necessidade de quitar 
está dívida com educadores e sociedade. 
Educadores da rede pública estadual amargam 6 anos sem reposição salarial e incontáveis meses de 
atrasos e parcelamentos de salários. 
Nos dirigimos a está Câmara de Vereadores no sentido de aprovar esta moção solicitando ao governo do 
estado que faça este pagamento, pois muito professores e funcionários de escolas estaduais passam por 
grandes dificuldades para honrar seus compromissos. 
Situação que foi agravada com a pandemia e enchente do mês passado que inundou as casas de 
diversos colegas. 
Gostaríamos também que a direção da casa nos informe o dia e horário que proposição estará em 
pauta, pois é de interesse de muitos colegas deste município.  
Gerson Luis Johann   - Diretor do 8º Núcleo do Cpers 
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