
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 05/2015 DE 10 DE 

JULHO DE 2015  

 

DENOMINA A RUA D, QUE PASSARÁ A 

CHAMAR-SE RUA ACHYLLES CERVO.  

 

 

  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 “D”, que passará a chamar-se Rua Achylles Cervo.  

                    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 Achylles Cervo a Rua “D”, localizado entre os bairros Vila Jardim e Bairro Centro 

na cidade de Faxinal do Soturno, com a finalidade de incluir as localidades no 

zoneamento urbano de nosso município. Tais localidades não possuem denominação 

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

projeto de lei em pauta. 

 

ACHYLLES CERVO nasceu em 06 de fevereiro de 1920, filho de João Cervo 

e Luiza Dalasta Cervo. Casou-se em 1945 com Helena Coradini, os quais tiveram 

quatro filhos: Marli Rosa, Roberto, Marlene e Romeu.   

Na infância trabalhava juntamente com a família no cultivo da terra, o que lhe 

proporcionava o sustento e a independência econômica. Paralelamente dedicava-se a 

criação de gado bovino e suíno, em pequeno porte, somente para suprir as necessidades 

dos familiares.  

Prestou serviços militares durante a segunda grande guerra, no 3 Grupo de 

Obuzes de Cachoeira do Sul, fazendo a especialização de sinaleiro telefonista, nos anos 

de 1942 a 1945. Após o término do compromisso patriótico regressou a Faxinal do 

Soturno, onde por mais três anos trabalhou como agricultor. Deslocando-se para a sede 

do referido distrito, estabeleceu-se com comércio e simultaneamente instalou a Estação 

Rodoviária, sendo seu concessionário.  



Em 1950, iniciou com indústria e comercialização de bebidas. Em consequência 

do progresso e suficiência econômica da comunidade, os moradores sentiram ser 

imprescindível a formação que lhe desse independência administrativa. Como membro 

da comissão emancipacionista laborou junto aos órgãos competentes para, em 1958, ver 

o decreto que lhe dava autonomia política a Faxinal do Soturno.  

Desempenhou relevantes serviços e num trabalho influente conseguiu que fosse 

posta em funcionamento uma agencia do Banco do Brasil para servir a região, que 

somente transacionava com estabelecimentos creditícios de outros municípios, até 

aquela data.  

Participou ativamente quando da reivindicação para uma Comarca na localidade.  

Batalhou e conseguiu que fosse inaugurada uma estação de rádio, sendo o 

segundo maior acionista desta emissora, a hoje denominada “Radio São Roque”. Além 

da indústria e comércio, foi membro do Conselho do Sport Clube Cruzeiro de Faxinal 

do Soturno do Sport Clube Internacional da Capital. Sócio benemérito da sociedade 30 

de novembro, Conselheiro do Hospital de Caridade São Roque, ajudando na construção 

deste até sua inauguração em 1971, tendo sido entregue a população completamente 

equipado e atendendo toda a região. Participou do Círculo de Pais e Mestres do Colégio 

Estadual Don Antônio Reis.  

  

Faxinal do Soturno, 10 de julho de 2015.  

 

 

Nestor Sarzi Sartori 

Vereador da Bancada do PTB 

 


