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Ao Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO MOISES DA SILVA COLLER
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Novo Hamburgo, 04 de maio de 2022

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

CillARI III \IC IPI!. Di \,.\ li ri I lira :\1,(1

DOe\" L~~OJ~S9-}~'l10~ao
o 5 MA!lJ 2022

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo, o incluso Projeto de Lei que Denomina de "Praça Jardim Vila Rosa" o
espaço público municipal localizado no BailTo Vila Rosa.

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando
nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores (as)
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o presente Projeto de Lei visa oficializar a denominação da Praça Jardim
Vila Rosa, regularizando assim a situação do espaço público municipal.

o espaço foi construído em contrapartida da MRV com o Município de
Novo Hamburgo, contando com um área de quase 2,5 mil metros, colocando à
disposição do público em 2017, brinquedos, bancos e equipamentos de ginástica. Além
disso, o local conta ainda com pista de skate, tabuleiros de dama e xadrez, bicicletário,
lixeiras e cachorródromo. Desde então a praça fora abraçada e nominada pela
comunidade local.

A construção da praça foi realizada onde era localizado o antigo estádio
Santa Rosa do Esporte Clube Novo Hamburgo, por tal motivo, para preservar a história
do local, foi construído em homenagem ao clube, um pórtico na entrada da praça. Desta
forma, a entrada da praça possui um pórtico que saúda os torcedores anilados com a
frase "Luta, garra, vitória".

Hoje, a praça é local de encontro entre moradores do Bairro, sendo
motivo de valorização da área, espaço de lazer e reunião entre a população, além de
homenagear o clube tradicional da cidade.

Essas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadores, as razões que
nos levam a submeter o presente Projeto de Lei à apreciação desta nobre Casa
Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para
externar nossos protestos de consideração e respeito.
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