
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 805/2010 

EMENTA: 
DÁ O NOME DE FREI SATURNINO AO 
LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA. 

Autor(es): VEREADOR CARLO CAIADO 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

D E C R E T A : 
Art. 1º O Poder Executivo dará o nome de Frei Saturnino (1937/2010) à passarela 

inominada que liga os dois lados da Praça Euvado Lodi, do PAA 11999, PAL 5220, 

na Barra da Tijuca. 

 

Art. 2º Para o fiel cumprimento desta Lei, o Poder Executivo adotará as medidas 

administrativas necessárias, observados os ditames da Lei N.º 20, de 3 de outubro 

de 1977. 

 

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

Plenário Teotônio Villela, 27 de dezembro de 2010. 

 

 

Vereador CARLO CAIADO 

DEM 
 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

PE. Frei Saturnino Arto Sardina, nasceu em Liguerzana - província de Palencia, na 
Espanha, no dia 17 de junho de 1937. Entrou na Ordem em Barcelona e emitiu sua 
primeira Profissão Religiosa em Massalubrense - Nápoles-Itália, no dia 29 de 
setembro de 1953. Pertencia a Delegação de N.Sra. da Victória, Espanha.           
Foi ordenado sacerdote no dia 2 de abril de 1960. 
Veio para o Brasil, procedente de Massalubrense, com destino a São Paulo, no dia 
11 de outubro de 1967. Foi nomeado Superior da Comunidade Mínima do Capão 
Redondo e Pároco da Paróquia N.Sra. do Carmo, da qual tomou posse em 5 de 
novembro do mesmo ano. 

Em 21 de novembro de 1973, sucedendo ao Pe. Giuliano Acordo que havia 
retornado a Itália, é nomeado Delegado Geral para o Brasil, cargo que ocupará até 
a nomeação de Pe. Jaime Mediavil em 1 de outubro de 1985. 

Assumiu a nacionalidade brasileira no dia 07 de novembro de 1974. 

Em janeiro de 1986 é transferido para a Comunidade do Rio de Janeiro, com a 
função de Pároco de São Francisco de Paula, tomando posse no dia 19 e 
retornando a São Paulo no dia 31 de dezembro de 1986, para assumir a formação 
do Seminário. 



Novamente é nomeado Delegado Geral para o Brasil, sucedendo ao Pe. Giorgio 
Barone, no dia 18 de dezembro de 1992, cargo que exerce até o momento 
presente, tendo sido confirmado sucessivamente. Dia 10 de setembro de 1997 é 
transferido para a Comunidade do Rio de Janeiro, na qualidade de Superior e 
Pároco, tomando posse no dia 14. Aqui, fica até o dia 6 de janeiro de 2003, ano em 
que retorna a São Paulo para assumir novamente a formação do nosso Seminário 
Maior. 

Voltando ao Rio de Janeiro, até o dia de encontro com o Pai, em 20 de abril de 
2010, aqui permaneceu junto à comunidade como conselheiro espiritual, com suas 
homilias que encantavam a todos por sua catequese e mensagem de vida. Todas 
as Pastorais, todos os Movimentos, cada paroquiano terão sempre uma lembrança 
fraterna da presença viva do missionário e pastor. 

Na presença do Pai, de Jesus, de Maria, de São Francisco de Paula estará 
usufruindo todas as graças oriundas do seu caminhar entre nós. 

Frei Saturnino, nossa amizade e o nosso carinho permanecerão para sempre. 
 

Com o acima exposto, espero ter dado o embasamento necessário para receber de 
meus pares o acolhimento da presente proposta. 

 


