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PROJETO DE LEI Nº 171-03/2015 
  

Dá a denominação oficial de Rua Antônio 
Calsa a via pública que indica, sito no Bairro 
Imigrantes, nesta cidade de Estrela e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º Dá a denominação oficial de Rua Antônio Calsa a via pública sem nome, 

sito no Bairro Imigrantes, nesta cidade de Estrela, conforme indicada no croqui anexo 
que faz parte integrante do  presente. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO, em 07 de outubro de 2015. 

 
 

 
Valmor José Griebeler 

Vice-Prefeito em Exercício 
 
 
 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 

Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 07 de outubro de 2015. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 171-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

171-03/2015, que dá a denominação oficial de Rua Antônio Calsa a via pública que 
indica, sito no Bairro Imigrantes, nesta cidade de Estrela e dá outras providências. 

Antônio Calsa nasceu em Guaporé/RS no dia 20 de maio 
de 1925, casualmente data de aniversário de Estrela. Era filho de Achylles Calsa e 
Carolina Bressan Calsa, esta nascida na Sicília – Itália. Sua mãe faleceu quando ele 
tinha apenas 3 anos de idade, assim, juntamente com seus outros seis irmãos, foi 
criado pela madrasta e seu pai, com os três filhos que ela trouxe do matrimônio 
anterior e mais quatro meio-irmãos advindos posteriormente. 

Com família tão numerosa, obrigou-se a trabalhar desde 
os 7 aos, ainda criança, estaqueando couro em curtume. Dos 10 aos 16 anos 
trabalhou num hotel em Guaporé, lavando louças, cuidando da horta, ordenhando 
vacas, limpando estábulos.  

Tanto trabalho, em tão tenra idade, prejudicou o 
desempenho escolar, ficando impedido de concluir o ensino primário da época. Aos 18 
anos, alistou-se no exército lá ficando até por volta dos 26 anos, cumprindo atividades 
relacionadas a cozinha do cassino dos oficiais, aprimorando os conhecimentos de 
culinária adquiridos na juventude ao trabalhar no hotel. Ao dar baixa no exército e sem 
formação escolar, foi trabalhar como servente de pedreiro, por alguns poucos anos, na 
região dos vinhedos. De lá foi viver e trabalhar em Porto Alegre. 

Com a crise econômica mundial surgida no pós-guerra, as 
vagas de emprego escassearam na serra e capital do Estado. Resolveu então a 
convite de conhecidos tentar a sorte no Vale do taquari, o que aconteceu na década 
de 50, século vinte. Trabalhou então em Estrela, como pedreiro, na construção de 
grandes colégios particulares: Cristo Rei e Martin Luther. 

Em meados de 1953 conhece a funcionária da Secretaria 
Municipal de Educação do Município, Carmen Lory Calsa, com quem se casou numa 
cerimônia ecumênica na Igreja Navegantes, em Porto Alegre e civil, em 23 de outubro 
de 1954. Como frutos deste matrimônio nasceram os filhos: Belkis Carolina Calsa e 
Antônio Carlos Calsa.  

Com o passar dos anos devido ao acabamento detalhado 
e aprimorado que dava as obras onde trabalhava, tornou-se o pedreiro de confiança 
das famílias da elite do poder aquisitivo de Estrela. Assim, construiu inúmeros prédios 
e residências particulares para famílias abastadas, que também indicavam a parentes 
e amigos da região e da capital. 

Aposentou-se com 67 anos de idade dedicando-se então a 
família, especialmente a esposa e filho especial, somente saindo de casa para plantar 
hortaliças para consumo próprio, em terreno no Bairro oriental ou para freqüentar 
missas, pois foi católico fervoroso. 
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Aos 80 anos, em 2005 sofreu um infarto. Passou por 
cirurgia cardíaca no Hospital Bruno Born. Recuperou-se bravamente e viveu com 
saúde mais 7 anos. Faleceu em 05 de junho de 2012, após sofrer graves queimaduras 
nas mãos, braços e peito, devido um acidente doméstico ocorrido junto ao fogão a 
lenha que mantinha aceso durante todo inverno para aquecimento da casa. 

Foi enterrado no entardecer do mesmo dia do falecimento, 
por expressivo cortejo composto por familiares, amigos e comunidade estrelense. 

Assim, preenchido os requisitos legais para 
processamento do Projeto em analise, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual aguardamos a devida apreciação e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


