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Em: 27/08/2012 - 11:02:46

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: EMENTA: Dá denominação a Rua B do Loteamento do Bairro
Sommer.

PROJETO DE LEI Nº___/12.

EMENTA: Dá denominação a Rua B do Loteamento do Bairro Sommer. 

AUTOR: Ver. Gilnei A. Jarré.

Art. 1º - Fica denominada de Rua: Salvador de Souza Leal, a Rua B      do loteamento do Bairro
Sommer, conforme mapa em anexo.

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

Gabinete do Vereador, 21 de agosto de 2012.

Gilnei Alberto Jarré 
Vereador– PSDB

JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente Projeto de Lei, tendo em vista de que a rua acima
mencionada não possui nome e de nosso conhecimento que a família e a cidadão acima citado é
merecedor desta homenagem, devido ter sido proprietário da área loteada. 

Gabinete do Vereador, 21 de agosto de 2012.



Gilnei Alberto Jarré 
Vereador– PSDB

Salvador de Souza Leal, filho de Rufino de Souza Leal nascido em 21 de novembro de 1918 e
falecido em 3 de maio de 2011 em Carazinho. Casou-se com Maria Irene Lambert Leal em 26 de
janeiro de 1950, tendo como filhos Maria Eliete, Maria Liane, Maria Denise e José Maurício. Pai de
família, amoroso, cidadão carazinhense conhecido e respeitado tanto em âmbito político quanto
social. 
Primeiro-Presidente do Partido Democrata Cristão (PDC). Eleito Vereador à Câmara Municipal de
Carazinho em 15 de novembro em1968, pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 
Suplente de vereador à Câmara Municipal de Carazinho em 15 de novembro de 1972 pela Aliança
Renovadora Nacional (ARENA). 
Vice Presidente da Aliança Renovadora Nacional (ARENA).
Em sua gestão como vereador sempre lutou pela melhoria de qualidade de vida dos carazinhenses,
inclusive fazendo parte de comissões como, por exemplo, da ACAPESU (Associação Pró Ensino
Superior).
Lutou também pela criação do ensino de 2º Grau, bem como pela instalação da Escola Polivalente.
Sua luta em prol do ensino, o levou a doar ao município um terreno para construção de uma escola
no Bairro Sommer, Escola Rufino Leal ,proporcionando assim o acesso das crianças dessa
comunidade aos bancos escolares. Escola essa que foi conseguida em visita junto ao governo do
estado na gestão do governador Leonel de Moura Brizola.
Como reconhecimento foi convidado a receber uma homenagem de honra, em 6 de dezembro de
1991, pelos formandos da 1ª turma de 8ª série da Escola Rufino Leal.
Foi Presidente do Lions Clube de Carazinho, oportunidade em que, organizou o jantar em
homenagens a cidadãos carazinhenses que alcançaram destaque Estadual e ou Nacional entre
eles o ex-governador Leonel de Moura Brizola.
Foi fundador do Sindicato Rural de Carazinho.
Esta é apenas uma pequena síntese de quem foi Salvador de Souza Leal.

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/08/2012.

Gilnei Alberto Jarré - PSDB



_________________________________________________________________________
       Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_________ Hora:____________


