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( X ) Projeto de Resolução

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 11592
Em: 18/06/2015.16:26:19

EMENTA: Denomina a "Câmara Cidadâ", criada pela Resoluçâo 317/2011 de
"Câmara Cidadã e Biblioteca Romeu Scaglia Barleze"

Denomina a "Câmara Cidadã", criada pela Resolução 317/2011 de "Câmara Cidadã e Biblioteca
Romeu Scaglia Barleze"

Art. 1° - Fica denomina de "Câmara Cidadã e Biblioteca Romeu Scaglia Barleze" o espaço criado
pela Resolução 317/2011 de 22 de agosto de 2011, na Câmara Municipal.

Art. 2° - A Câmara Municipal providenciará a identificação do local.

Art. 3' - As despesas desta Resolução correrão por conta de dotações próprias.

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, em 18 de junho de 2015.

Vereador Orion Albuquerque - PSDB

JUSTIFICATIVA: O jornalista, ex-vereador e ex- suplente de Deputado Estadual pelo PTB, Romeu
Barleze foi um dos organizadores do Partido Democrático Trabalhista - PDT no Estado do Rio
Grande do Sul, além de fiel escudeiro de Leonel de Moura Brizola. Um homem de prestígio público,
conhecido pela sua ética e também honradez. Apaixonado por política e destaque no Movimento da
Legalidade em 1961. Esteve asilado no Uruguai durante a ditadura militar. Participou ativamente da
comunidade carazinhense, tendo sito Presidente do Aeroclube de Carazinho por 10 anos,
Presidente do Hospital de Caridade de Carazinho também por 10 anos. Foi responsável pela
criação da FUNDESCAR que foi constituída com o intuito de salvar o patrimônio esportivo e cultural
do município. Responsável também pela criação da FUNDETEC que proporciona o funcionamento
do Centro Municipal de Educação Profissional - CMEP e que hoje recebe o nome também de
Leonel de Moura Brizola. Foi deiegado do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) ao qual
filiou-se para seguir a linha ideológica da Social Democracia que tem seus fundamentos no
pensador político Alberto Pasqualini, mantendo.se coerente com as idéias que sempre pautaram
suas ações. Considerando sua vasta experiência de vida, seu domínio em diferentes áreas do



conhecimento prestou relevantes serviços à nossa cidade e reglao. Foi um grande cidadão
Carazinhense. Recebeu a homenagem de Cidadão Emérito de Carazinho em 2009. Por esse
motivo, homenageamos este homem íntegro, denominando o espaço destinado à Câmara Cidadã
como sendo CÂMARA CIOAOÂ E BIBLIOTECA ROMEU SCÂGLlA BARLEZE.

Sala Antônio Libório Bervian, em 18/06/2015.

Orion Albuquerque - PSOB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- -----



ORIENTAÇÃO TÉCNICA

" "

ORIENTAÇÃO TÉCNICA, ACERCA DO PROJETO DE LEI S/N', que
denomina o espaço criado pela Resolução n' 317 de 2011,

O presente projeto traia exclusivamente de assunto interno da Câmara
Legislativa, inserido no rol de suas atribuições conslantes no art, 17 da Lei
Orgânica Municipal:

Art. 17 - Compete exclusIvamente a Câmara Municipal além
de outras atrIbuições previstas nesta Lei Orgânlca
( .IHl -'~orgÇtnti:ahos.'servlÇOs admInistrativos mlernos errar.
extinguir e prover os respectivos cargos e fixar-lhes os
vencimentos. (... 1
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Portanto,? pres~hte pio)~lo $ '~iáv~!. pois bus~a,~lterai" tesoluçâo qu~
trata de seu p'r6prio funcionamento, cabendo, á totalidade dos Vereadores,
decidirem acerca da conveniência da proposição.

É"a 'orientàção técnica.

Carazinho, 18 de:iun'hod~i2?'15, "'o' ,-,.. • ,
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NORTON LORENZI
;.~' ",. Assessor d.urí.dico.
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