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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

      Denomina como “Rótula Dr. Elbio Esteve” o lagradouro público localizado na Avenida Pátria,
esquina com as ruas 13 de Maio e Alferes Rodrigo.

Art. 1º - Fica denominado como “Rótula Dr. Elbio Esteve”, o logradouro público localizado na
Avenida Pátria, esquina com as ruas 13 de Maio e Alferes Rodrigo.
Parágrafo Único – A placa denominativa conterá abaixo do nome do logradouro, os seguintes
dizeres: “Médico, vereador e vice-prefeito de Carazinho”.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA

Élbio Balcemão Esteve nasceu em 26 de agosto de 1957, em Santana do Livramento e faleceu em
Carazinho no dia 12 de outubro de 2015, aos 58 anos de idade.  Tanto como médico, quanto
vereador e depois vice-prefeito, sua ausência é muito sentida pela comunidade, pois era uma
pessoa que não escolhia hora para ajudar as pessoas que necessitavam, até mesmo em seus
horários de folga, atendendo sempre com simpatia e disposição a todos, independentemente da
condição social ou econômica.
Na área da saúde é reconhecido pelos carazinhenses como um médico humanitário, tendo atuado
por 26 anos junto ao Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), principalmente na Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI) e no Setor de Emergências. Trabalhou também no SAMU e como
Supervisor do Programa Mais Médicos na cidade. Era especialista em Cardiologia e Medicina
Comunitária.
Além de médico humanitário, que ao longo de sua carreira salvou dezenas de vidas, nas mais
diversas situações, Elbio também teve atuação de destaque na política carazinhense, sendo
vereador do PSDB, na Legislatura 2009-2012. Na eleição seguinte, se elegeu vice-prefeito de
Carazinho, na administração do prefeito Renato Süss, vindo a presidir o PSDB local.  Na política
era uma liderança que primava pela ética, diálogo e a busca pelo entendimento.
O reconhecimento de ex-colegas , pacientes , lideranças políticas e comunitárias, pela sua
dedicação, profissionalismo, simplicidade e engajamento com as causas sociais legitimam essa
merecida homenagem, de dar o seu nome à referida rótula, que fica localizada em frente ao Ed.
Residencial Renoir, onde ele residia e faleceu subitamente.

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/03/2019.



Gian Pedroso - PSB
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