
Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administrado

ADM IN lsTRAQÕo
PREFEIT ~AA
s)ovo rs>siuieuiieo

Of. n'0/381-SEMAD/DGD/VS Novo Hamburgo, 17 de fevereiro de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor
EMERSON FERNANDO LOURENQO
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.

1. Vimos a presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo, o incluso Projeto de Lei que "Autoriza a abertura de Crédito Adicional
Especial, no valor de R$ 135.146,22,e dá outras providências".

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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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.

Vimos a presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo para justificar a necessidade da autorização de abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 135.146,22 (cento e trinta e cinco mil, cento e quarenta e seis
reais e vinte e dois centavos), pelos motivos abaixo descritos.

Recentemente houve o apostilamento do Termo de Convênio FPE
N'17/2020,entabulado com o Município de Novo Hamburgo, através do Processo

Administrativo n'9040000009140, para prorrogar, de ofício, o prazo de vigência do
convênio por 105 (cento e cinco) dias, a contar de 23/01/2023, celebrado no intuito de
revitalizar a Praça da Lomba.

Considerando a crescente urbanização das cidades, o ritmo acelerado da
sociedade moderna, investir em espaços públicos como praças e parques e uma forma
de promover mais qualidade de vida as comunidades, por meio de espaços abertos que
ofereçam contato com a natureza e possibilitem o lazer aos seus usuários.

Os espaços públicos são locais de livre acesso, abertos a todos e sem
distinção social, nos quais as inter relações pessoais são favorecidas, oportunizando
tanto âs comunidades, como aos visitantes, a troca de experiências, a continuidade de
saberes e fazer e sendo um local fundamental para a vida social.

Porém, apenas a sua existência não garante que a comunidade se aproprie
destes espaços, é preciso que estes conversem com a realidade e os costumes dos seus
usuários; disponibilizem mobiliário atrativo e que recebam manutenção constante,
visando ofertar um ambiente hospitaleiro e convidativo, minimizando assim as
possibilidades de perder a sua fimção e se transformar em um espaço vulnerável a
depredações.

A Praça da Lomba está localizada na Rua João Aloysio Algayer, 327—
Lomba Grande em Novo Hambiugo, sendo o único espaço público e aberto destinado a
atender as necessidades de lazer da comunidade. Na última década a Praça recebeu
investimentos para a criação de uma pista de caminhada, melhorias na quadra de futebol
e instalação de uma academia ao ar livre, porém percebe-se que ainda se faz necessário
a complementação destas melhorias, com investimentos em infraestrutura, garantindo a
ampliação da revitalização do espaço e transformando-a em um ambiente mais atrativo
e seguro, capaz de cumprir o seu papel de promoção da integração social.

Na busca pelo desenvolvimento de um turismo sustentável no município
de Novo Hamburgo a zona rural de Lomba Grande vem sendo contemplada com
diversos investimentos, desde a revitalização do seu principal acesso, até reformas no
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centro administrativo, a criação de uma estrutura de agroindústria familiar, a formação
com parcerias de SENAR e EMATER. Razão pela qual o projeto contempla a visão de
investimentos contínuos da gestão municipal na região.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, as
razões que nos levam a submeter o presente Projeto de Lei â apreciação desta nobre
Casa Legislativa, rogando-se desde já pela apreciação e aprovação desta proposta.

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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