
PROJETO DE RESOLUCAO N° (XJy 12010

EMENTA: Denomina de 'Tribuna de arat6ria
Joao Domingos Rodrigues da Silva" 0 espac;o de
onde Vereadores, autoridades, convidados e

1 0 OEZ Z010 demais cidadaos e cidadas expressam seu
\ ' ?/W UrA01 pensamento, seu posicionamento e suas

STI~fYAO:'!TF . ,..reivi~dicac;oe~ junto ao .P.lenario Anto~io Lib6rio
- BIDAEM:,~~.,~, 1/1/ .~~ Bervlan na Camara MUnicipal de Carazlnho.
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Art. 1° Denomina de "Tribuna de arat6ria Joao Domingos Rodrigues da
Silva", ex-vereador carazinhense, empresario, Prefeito por duas vezes do vizinho
Municipio de Almirante Tamandare do Sui, 0 espac;o de onde Vereadores,
autoridades, convidados e demais cidadaos e cidadas expressam seu
pensamento, seu posicionamento e suas reivindicac;oes junto ao Plenario Antonio
Lib6rio Bervian na Camara Municipal de Carazinho.

Art. 2° A Camara Municipal providenciara a placa de identificac;ao da
Tribuna de arat6ria, com a referida denominac;ao.

Orgao: 01 - Camara Municipal
Unidade: 01 - Camara Municipal
Projeto Atividade: 01.01.031.001.2005 - Manutenc;ao geral da Camara Municipal.
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de consumo.

Art. 4° Esta Resoluc;ao entra em vigor na data de sua publicac;ao,
revogando-se a Resoluc;ao nO295/08.
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Sala das Rei,Jnioes, em 10 de dezembro de 2010.
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JUSTIFICATIVA: a Vereador que e~se ubscre e apresenta, para apreciac;ao dos
colegas desta Casa Legislativa, u Proje de Resoluc;ao cuja intenc;ao e
denominar a Tribuna de arat6ria d Sala de Reunioes Antonio Lib6rio Bervian
"Joao Domingos Rodrigues da Silva".



Joao Domingos, nascido em Jacarezinho, foi empresano do ramo
madeireiro, da construgao, transporte, tendo side eleito vereador desta casa na
Legislatura 1997/2000, com uma expressiva votagao. Tendo uma parte de seus
neg6cios estruturados junto ao entao Distrito de Almirante Tamandare, lutou pela
emancipagao polltica do Distrito, vindo a ser conclamado 1° Prefeito Municipal do
Municfpio de Almirante Tamandare do Sui, reeleito para a Legislatura 2005/2008.

Durante sua vida polltica, recebeu varios premios por sua
competente administragao, grande incentivador da cultura gaucha, criou em
Almirante Tamandare do Sui 0 "GAITAc;O". Joao era um homem admirado por
muitos, tinha um grande carisma junto a comunidade Carazinhense e preparava-
se para concorrer a Prefeito de Carazinho, cidade onde tambem possuia
residencia, quando prematuramente veio a falecer em fevereiro deste ano,
vitimado pelo Cancer, mas a todos n6s, deixa seu exemplo de homem
determinado, valente, honesto, integro, um Iider indiscutivel. Queremos com essa
homenagem ao estimado Joao Domingos, homenagear tambem seus familiares e
todos os amigos que fez ao longo de sua vida e que com certeza nao foram
poucos, trazendo seu nome para identificar a Tribuna de Honra do lugar onde
iniciou sua carreira polltica.

Por tudo isso e muito mais, pego aos Nobres Colegas que
acolham este Projeto de Resolugao, que visa a homenagear essa importante
personalidade de nossa cidade, que prestou relevantes servigos e deixou como
maior legado seu trabalho comunitario e politico.


