
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 03/2015 DE 10 DE 

JULHO DE 2015 

 

DENOMINA A RUA B, QUE PASSARÁ A 

CHAMAR-SE RUA VITÉLIO BOZZETTO.  

 

  FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1º. Denomina a Rua B, que passará a chamar-se Rua Vitélio 

Bozzetto.  

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

as disposições em contrário.  

        

          

JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei hora apresentado tem por objetivo denominar oficialmente Rua 

Vitélio Bozzetto a atual Rua B, localizado entre os bairros Vila Jardim e Bairro Centro 

na cidade de Faxinal do Soturno. Tal localidade não possui denominação oficial, desta 

forma, colocamos em apreciação dos nobres Edis desta Casa Legislativa, o projeto de 

lei em pauta.           

 VITÉLIO BOZZETTO nasceu em 02 de junho de 1918 no município de 

Faxinal do Soturno, filho de Luiza Pigatto Bozzetto e de Ângelo Bozzetto.  

Casou-se em Faxinal do Soturno com Norma Luiza Pigatto Bozzetto em 30 de 

dezembro de 1950, os dois tiveram quatro filhos, Vera Regina, Wilson Regis, Walter 

Roberto, e Volnei Renato. 

 Com o objetivo de colaborar com a administração municipal de Cachoeira do 

Sul, em 1949, Vitélio Bozzetto financiou a longo prazo uma motoniveladora, com a 

permanência efetiva do então distrito de Faxinal do Soturno, realizando a eletrificação 

da região, passando a fornecer energia para seis vilarejos, hoje municípios.  

A grandiosa obra (Usina Hidroelétrica Nova Palma) iniciada por Vitélio 

Bozzetto e seu genitor em 1948 e concluída em 1952 em sua primeira fase foi reiniciada 

e ampliada em 1954 e concluída em 1958 conseguindo satisfazendo a eletrificação de 

vasta região, inclusive a zona rural, em 6 municípios da Depressão Central do Estado.  

Em 1954 conseguiu a instalação do Posto-Agropecuário do Ministério da 

Agricultura.  



 Liderou o grupo que batalhou pela causa emancipacionista. Constituída a 

Comissão, em 1958, foi eleito Presidente. Emancipado o então distrito, foi eleito 

vereador por duas legislaturas. Seus mandatos foram os mais fecundos em realizações. 

Em 1960, em comissão, junto ao Conselho Estadual, do grupo que objetivava a 

instalação do Ginásio Estadual Don Antônio Reis, 2º ciclo de Ensino Médio, 

possibilitava aos jovens aprimoramento intelectual sem necessidade de deslocamento 

para outras cidades. Quando vereador, em 1959, num trabalho incansável e persistente, 

e já instalado o município, deu início as grandes realizações.  

Com a colaboração da firma Ângelo Bozzetto e Filho, da qual era diretor e com 

o auxílio do Daer, melhorou e proporcionou melhores condições de utilização da Ponte 

Metálica sobre o Rio Soturno.  

 Planejou por 9 anos a instalação de uma agência do Banco do Brasil S.A., sua 

reinvindicação foi acatada em 1968 com a vinda da agência.  

 Em 1969 foi eleito Presidente do Hospital de Caridade São Roque, ainda em 

construção e o maior da região. Permaneceu na presidência durante quatro anos, até a 

completa construção. Paralelamente á referida obra, ainda no mesmo ano, deu início a 

construção do edifício com apartamentos, sendo que a parte térrea seria ocupada pela 

Agência do Banco do Brasil S.A., conforme o contrato celebrado com a Direção Geral 

daquele estabelecimento.  

 Canalizou com recursos próprios diversas redes de esgoto proporcionando 

melhores condições para o calçamento de duas avenidas centrais.  

 Em 1972, tendo sido criada a Comarca de Faxinal do Soturno, com jurisdição no 

município de Agudo, Dona Francisca e Nova Palma, foi aproveitado o prédio 

construído por seus genitor, cuja finalidade inicial era a instalação da Casa de Saúde, a 

fim de proporcionar ao Tribunal de Justiça condições de imediata instalação da recém 

criada comarca, não mediu esforços para adaptar o referido prédio, satisfazendo todas as 

exigências e tornando um dos Fórum mais bens instalados das recentes Comarcas 

criadas.  

 Foi Consul do Clube Grêmio Foot Ball Porto Alegrense e membro do Conselho 

do Sport Clube Cruzeiro de Faxinal do Soturno.  

 São inúmeras as realizações de Vitélio Bozzetto na política e comunitária, sendo 

responsável pelo aceleramento e desenvolvimento econômico-social, com expansão em 

toda a vasta zona colonial, batalhando pela emancipação, por todo amor a que tinha a 

terra.    

 Na data de 07 de fevereiro de 1988 veio a faleceu vítima de enfarte em sua 

residência na cidade de Faxinal do Soturno.  

Faxinal do Soturno, 10 de julho de 2015.  

 

Nestor Sarzi Sartori 

Vereador da Bancada do PTB 


