
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO - RS 

JUSTIFICATIVA 

Senhores (as) Vereadores (as), 

O projeto que ora se apresenta para análise está em conformidade com o art. 14, inciso III do 

Regimento Interno, em consonância com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal, e se encontra de 

acordo com a Lei Municipal nº 2708, de 27 de Março de 1984, que visa dar designação a Rua n° 15, 

localizada no Loteamento Jardim Vila Verde, no bairro Arroio da Manteiga, que passa a 

denominar-se Alberto Casali. 

O Senhor Alberto Casali nasceu, em 10 de fevereiro de 1933, em Palmitinho no Rio Grande do Sul, 

filho de Adriano Casali e Erminia Casali. Casou-se com Dolfina Cauduro Casali, em 25 de janeiro 

de 1958, com quem teve 9 filhos, 17 netos e 10 bisnetos. 

 

Veio morar em São Leopoldo, em 04 de agosto de 1984, e passou atuar na comunidade da Igreja 

Católica São Jorge, no Centro de espiritualidade Padre Arturo e no Centro Ecumênico de 

Capacitação, Evangelização e Assessoria (CECA). 

 

Seu Casali, como era conhecido pelos moradores da vila Antônio Leite, também fez parte da 

Associação de Moradores, contribuindo para o desenvolvimento comunidade. Além disso, tinha o 

apelido carinhoso de Nono: pois oferecia atenção e balas às crianças que viam falar com ele. 

 

O Senhor Alberto Casali foi trabalhador, esposo, pai e avô carinhoso. Faleceu, no dia 15 de 

dezembro de 2010, com 77 anos atropelado na Avenida Campina, deixando um exemplo de 

cidadania para comunidade, em que morou. Portanto, nada mais justo homenagear esse líder 

comunitário, com o nome de Rua. 

 

PROJETO Nº... 

Rua n° 15, localizada no Loteamento Jardim Vila Verde, 

no Bairro Arroio da Manteiga, passa a denominar-se 

Rua Alberto Casali. 

No uso das atribuições que nos confere o Regimento Interno desta Casa, estamos submetendo à 

apreciação do Plenário o seguinte Projeto: 

Art. 1º - Rua n° 15, localizada no Loteamento Jardim Vila Verde, no Bairro Arroio da Manteiga, 

passa a denominar-se Rua Alberto Casali. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.  

 

JÚLIO GALPERIM 

Vereador do PSD 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


