
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 04/2015 DE 10 DE 

JULHO DE 2015 

 

DENOMINA A RUA C, QUE PASSARÁ A 

CHAMAR-SE RUA NORMA 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 C, que passará a chamar-se Rua Norma 

Bozzetto.  

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

as disposições em contrário.          

  Sala das Sessões, aos dez (10) dias do mês de julho do ano de dois mil e 

quinze (2015). 

   

 

JUSTIFICATIVA 

 

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

Rua Norma Luiza Bozzetto a Rua C, localizado entre os bairros Vila Jardim e Bairro 

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

desta forma, coloca-se em apreciação dos nobres Edis desta Casa Legislativa, o projeto 

de lei em pauta. 

 

NORMA LUIZA PIGATTO BOZZETTO, nasceu em 12 de maio de 1926 em 

Dona Francisca, filha de José Vicente Pigatto e Catarina Soccal Bozzetto.   

Casou-se com Vitélio Bozzetto em Faxinal do Soturno no dia 30 de dezembro de 

1950, os dois tiveram quatro filhos, Vera Regina, Wilson Regis, Walter Roberto e 

Volnei Renato.   

 Quando jovem, juntamente com sua família, ajudava na casa comercial da 

família, ora denominado “Casa Pigatto”, um dos estabelecimentos comerciais mais 

importantes da época, este que existe a mais de 100 anos, o qual ainda guarda a escrita 

“Enquanto este Gato Não Comer este Rato Existirá a Casa Pigatto”.  

 Na condição de mulher e esposa, quando não estava cuidando dos filhos e do lar, 

confeccionava belíssimos enxovais, bordados a mão e costurados a máquina, que depois 



de prontos, eram dados como presente de casamento, batizado, ou mesmo, 

comercializados na Casa Pigatto.  

Além da costura, nutria um grande amor pela plantas, em sua preferencia Violeta 

nas inúmeras cores, além de pássaros, esta, possuía um enorme viveiro, aonde existia na 

maioria Cardeal que eram trazidas por seu esposo nas inúmeras viagens que este fazia a 

negócios. Os animais era diariamente cuidados, e no inverno pela parte da noite esta os 

protegia com cobertores colocados acima das gaiolas. Depois que os animais 

reproduziam, algumas aves eram comercializadas. 

 Participou ativamente quando da ampliação da Usina Hidroelétrica Nova Palma, 

colaborando na elaboração de refeições a todos que trabalhavam para que esse projeto 

se concretizasse.  

 Foi uma das primeiras associadas do Sport Clube Cruzeiro de Faxinal do 

Soturno.  

 Ajudou financeiramente na construção do Hospital de Caridade, além da 

Paróquia contribuindo mensalmente com o dízimo, uma vez que, além de extremamente 

católica, era conhecida com muito generosa para com o próximo, não negando ajuda a 

quem a procurasse, inclusive possibilitou moradia própria a muitas famílias da região.  

 Ajudou quando da instalação do restaurante Moby Dick em Faxinal do Soturno 

em meados de 1995, recebendo muitas vezes os garçons em sua própria casa.  

 Mesmo após o seu falecimento no dia 16 de fevereiro de 2000, vítima de câncer, 

a de cujus ainda é lembrada, haja vista que a área de 4.674,75 m2 , que hoje é abrigada a 

Escola Municipal de Ensino Infantil e aonde está sendo construído o Forum da Comarca 

de Faxinal do Soturno fora abjudicado da parte pertencente ao Espólio de Norma Luiza 

Pigatto Bozzetto em favor do município.  

 Ademais, conforme Projeto de Lei 42/2014, fora aprovado a doação da área de 

5.525,00 m2, retirado do também do Espólio de Norma Luiza Pigatto Bozzetto em 

forma de doação ao Município de Faxinal do Soturno, área esta que está sendo 

construída uma Escola Municipal de Ensino Fundamental.  

 Por todos os motivos acima elencados, enaltece a importância desta mulher a 

comunidade de Faxinal do Soturno, fazendo assim, ser lembrada em logradouro aonde 

hoje está denominada a Rua C.  

  

 

Faxinal do Soturno, 10 de julho de 2015.  

 

 

Nestor Sarzi Sartori 

Vereador da Bancada do PTB 


