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PROJETO DE LEI W /2011

AUTORIA: VEREADORA SANDRA CITOLlN

Ementa: Da denominação
de Rua Eugênia Nilda Stangler de,Oliveira.

Art. 1° - Denomina-se de Rua Eugênia Nilda Stangler de Oliveira a travessa
de nO03 entre as Ruas Harry Buchholz e Lauro Weber, no Residencial Nova
Planalto, Carazinho RS.

Art. 2° - O Poder Executivo Municipal providenciará a colocação de placas de
identificação da referida rua.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antônio Libório Bervian, 27 de outl}bro de 2011.
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Vereadora 8andra Citolin - PMDB.

C"LlAf<M IOoU.t'i,,;Ii< •.••• "' ••. "Mcf<djnnw
PROTOCO~O GERAL

N° ';)9J.1.
~ ~ Il.:r 2011

OESTINAÇAo 1;.!à'''eW-k:,
RECE&"AEM 3 I \P.\J

~
. Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 I Carazinho - RS I CEP 99500-000 I Fone: 54 3330.2044 I Fax: 54 3330.2322
vereadorasandracitolin@camaracrz.rs.gov.br I www.camaracrz.rs.gov.br .

mailto:vereadorasandracitolin@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


Exposição de Motivos:

•

Eugênia Nilda Stangler de Oliveira.
I

A Professor~ Eugênia Nilda Stangler de Oliveira, nasceu em Carazinho, dia 12 de
outubro de 1910. D. Eugênia, de sangue austríaco, herdou a sensibilidade musical e a
profunda religiosidade. Esposa dedicada, v[úva de Euciydes Subtil de Oliveira, extremosa
mãe de sete filhos, ( Maria Zélia, Luiz Afonso, Maria Elisa, Rôque Eugênio, João Cláudio,
Fran.ciscoe José Ivo), dedicou sua vida à arte musical, sobrando tempo para caridade e a
todos encantando em sua esmerada educação e sua bondade de caráter. Como outra
citação, o liv[Q " Memória Carazinhense", da Fundetec, destaca a trilogia da vida de D.
Eugênia: " Pela causa de Deus, pela Familia e pela Música."

Eugênia Nilda Stangler de Oliveira, foi a fundadora do Instituto Carlos Gomes, que
começou no ano de 1938 em Carazinho, formada pelo Instituto de Belas Artes de Porto
Alegre, colaborava em todas as iniciativa de caráter' cultural de Carazinho, proporcionando
anualmente, audições públicas a seus alunos. A filosofia implantada por Dona Eugênia foi de
ensinar, cultivar e difundir a música em nosso município e região. A paixão pela l11úsicae
pela arte foram deci~ivos na vida artistica de Eugênia. Como todo esforço tem sua
recompensa, venceu obstáculos e concretizou seus sonhos, começando a dar aulas
sozinha. Mas em pouco tempo, suas alunas estavam tão capacitadas que tornavam-se
auxiliares no ensino aos principiantes.

Especializada com os melhores músicos da capital, Dona Eugênia transmitiu muita•
dedicação, carinho e competência a centenas de alunos que passaram pelo Instituto Carlos
Gomes, alguns de projeção internacional. Dona Eugênia faleceu em 19 de maio de 2006
aos 95 anos de idade, deixando um belo legado a todos nós carazinhenses e diante do
exposto o Legislativo presta uma justa homenagem a esta Professora que não mediu
esforços para cultivar e difundir música e cultura para os carazinhenses.

Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799 I Carazinho. RS I CEP 99500.000 I Fone: 54 3330.2044 I Fax: 54 3330.2322
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REPÚBLÍCA FEDERATIVA DO BRASIL

NÚHERO, 10820

- .•
CERTIDAO DE OBITO

C-47LIVRO,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

11.".;.;..p
PODER JUDICIÁRIO

MUNICíPIO E COMARCA DE CARAZINHO
OFÍCIO DO REGIS~RO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIFICO que, no livro C-47 à folha 20, sob
número 10820 r verifiquei. constar que:

Aos 'vinte e dl)is (22) dias do mês de maio de
dois mil e seis nesta cidade, de Carazinho-RS, neste
Ofício compareceu Mari~ Elisa Saldanha[ professora
identificada docume~talmente, e declarou o óbiço de:
EUGENIA NILDA STANGLER DE OLIVEIRA, falecida em
dezenove (19) de maio de dois mil e seis (2006), .à uma.
hora e quarenta e cinco-minutos (01:45), no Hospital de
Caridade desta cidade ,. do sexo feminino, de cor branca,
de profissão p~ofessora aposentada, natural deste
município, brasileira, residente na Rua Felix da Cunha,
72, nesta cidad~, com noventa e cinco (95) anos de
idade, viúva de Eu~lydes Subtil de Oliveira, cujo
registro de casamento encontra-se no Livro B-6, folha
98V, sob n° 78, no Registro Civil de Carazinho/RS.
Deixou os filhos: Haria z-élia, com 67 anos; Luiz
Afonso, com 66 anos; Maria Elisa, com 60 anos; Roque
"Eugênio, ;'6 anos; João Cláudio, com 55 anos'; Francisco,
com 53 anos de idade e um filho já falecido de nome
JQsé Ivo. A falecida era filha de Adolfo Stangler, já
falecido e de Maria Stangler, ela natural deste Estado,
já falecida. Nascera em 12 de outubro de 1910 e era
eleitora. O atestado de óbito foi firmado pelo médico
Paulo Rogério Grübel Diehl, CRM 9183, que deu como
IIcausa-mortisll: falência cárdio respiratória; etrfarte
cerebral; trombose cerebral; arteriosclerose cerebral.
Morte natural.- Não dei)Gd.testamento conhecido, nem bens
a inventariar _ O 3,epult-amento foi realizado no
cemitério Nosso Senhor Bom Jesus, nesta cidade, Foram
devolvidos ao declarante, e sob sua guarda ficam, todos
os documentos apresentados.

Emolumentos, NIHIL

LUCIANE 'LE"L VERGOUWEN orno DE .EGISTQ) CIVil
Oficiala Esc re{Tente AutorizÍ3-dâraZJnhO-RS "Fone (O~;:(5.) 3$0-'2&44

\ A:oJrOMO lUIS CAFiBDrJ:JH - Oficfill do
F.egJ~ftoCivil da Pessoas i~at rals
ROORIGODE ASSU~pç.Ao" ubstlluto

, FA6!W~ DE ?r:USA WOJJl.HI'J • - Subsll!ufa---

o referido é verdade e dou fé..
Carazinho, ( ~ ~e maio de 2006.

J -

ANTÔNIO Luís CARBONARI- OFICIAL
.Rua Venâncio Aires, 289 - Carazinho/RS - Fone (54) 330-2544
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...-J Gestão Pública e PrIvada

e Consurloria Ambientai

Porto Alegre, 25 de outu.bro de 2011.

Parecer SOllO no 1796/2.Qll

Ref. Análise - Projeto de lei legislativo n" 079/2011 - Dá Denomlnaçào da
Travessano 03.

I. Aporta a esta Consultoria, para análise e parecer, consu~a encaminhada pelo
Poder L.egislativo do Município de Carazinho, para análise do Projeto de L.eínO079/2011,
que denomina a Travessa de nO03 entre as Ruas Harry Buchholz e L.auroWeber.

11. Homenagear é ato público de agradecimento que se realiza de diversas
formas, pode ser com uma menção honrosa, com um prêmio de reconhecimento ou
simplesmente como reconhecimento pessoal. Assim, para um cidadão, mesmo. que pós
morte, receber nome de um lougradouro da cidade onde foi responsávél por parte de seu
desenvolvimento ou por um motivo ou outro teve importância para localidade.é ato que
homenageia, por reconhecimento daqueles que compartilhavam sua existência.

111. Toda via, para que uma pessoa possa receber tal homenagem é preciso a
formalização deste ato através de lei, que será suprida por este Projeto. Há, ainda, outros
requisitos como: ser falecido há mais de dois aoos, com algumas exceções que a L.ei
enumera. A matéria está regrada no art. 95 da L.eiOrgânica do Município. Verbis:

LEI ORGÂNICA DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Art. 95 - A lei disporá sobre a denominação de logradouros, obras,
ruas, avenidas e serViços municipais.' . .. ~,,.' :

Parágrafo Único - Os logradouros, obras e serviços públicos só
poderão receber nomes de pessoas falecidas' há, pelo menos,
dois anos, exceto quando setrátar de:(gn)

Av. Borges de Medeiros, 2105, eJ601 - Edif. Inlereity Premium Offlee - Bairro Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEPo90.110-150- Fone/Fax: (5113028-0488 - e-mail: sollo@lnstlluloSollo.org.br - slle: W\WI.lnslllutosollo.org.br
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INSTITUTO

OllO...l Gestão Pública e Pnvada
e Consul1ofla Ambiental

r'.'-"~'-.-._'-'-,'-'-'-'-'-,-,-,,,,-,,,,-,-,-,'T'-'''''-'-.-,._.-....•........•...•.•...•_•.••••.•.•...........•..•.•..•.,•....••.•.•.•.,
! a) Presidente da República; . . !
t b) Governador de Estado; . i
! c) Ministro de Estado; i

i d) Senador, Peputado Federal ou Deputado Estadual;
f e) Prefeito Municipal de Carazinho;
! f) Vereador da Câmara Municipal de Carazinho; .
1 g) Cidadão que tenha em sua vida realizado um trabalhO digno'deihomenagem. .

A Justificativa. do Projeto de Lei dá conta de que se trata de pessoa ilibada
que prestou muitos serviços para comunidade sendo responsável pelo crescimento da
cidade. Vislumbra-se junto ao Projeto de Lei documento que compróva o preenchimento dos
requisitos exigidos em Lei, Certidão de Óbito que determina o falecimento em 19/05'2006.

IV. Verifica-se que no Projeto de Lei a denominação dada à Travessa nO03 é
"EUG~NIA STANGLER DE OLIVEIRA', contudo o nome comp.leto da homenageada é
"Eugênia Nilda Stangler de Oliveira', conforme consta na certidão de óbito.

V. Pelo exposto, entende-se, comprovado todos os requisitos previsto em Lei,
como acima destacamos. Entretanto, deverá ser ratificada a denominação para constar o
nome completo da homenageada. Fazendo-se esta alteração, o Projeto de Lei passa a ser
viável.

A Consuttoria do Instituto SOLLO permanece à disposição.

ELEU MACHADO
Consultor Jurídico - OAB/RS 29.582

Av. Borges de Medeiros, 2105, cj 601 • Edit. Intercity Premium Office. Bairro Praia de Belas. Porto Alegre/RS
CEP:90.110-150. Fone/Fax: (51) 3028-0488 - e-mail: soilo@lnstltutosollo.org.br • site: www.inslilutosoilo.org.br

mailto:soilo@lnstltutosollo.org.br
http://www.inslilutosoilo.org.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

.•...••

CONSULTORIA JURíDICA

PARECER N° 220/2011
PROJETO DE LEI N° 079/2011
AUTORIA: Poder Legislativo

EMENTA: Dá denominação de Rua Eugênia
Nilda Stangler de Oliveira - VIÁVEL por
enquadrar-se as exigências legais.

O presente Projeto de Lei visa autorizar a denominação de RUA:

"EUGÊNIA NILDA STANGLER DE OLIVEIRA" a travessa de "N° 3", existente

entre as Ruas Harry Buchholz e Lauro Weber, localizada no Residencial Nova

Planalto, no Município de Carazinho/RS.

A Lei Orgânica do Município de Carazinho, em seu artigo 95,

determina que os logradouros, obras, ruas, avenidas e serviços municipais,

somente poderão receber nomes de pessoas já falecidas.

O Projeto de Lei veio acompanhado da informação acerca do

óbito da pessoa que será homenageada.

Assim, resta preenchido o requisito formal exigido pela legislação

municipal, não havendo óbice à concessão do nome à Rua.

Diante do exposto, opina-se pela viabilidade do Projeto

apresentado.

A Consultoria Jurídica coloca-se a disposição para quaisquer

esclarecimentos sobre o parecer.

Carazinho, 26 de outubro de 2011.
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