Projeto de Lei Legislativo 046/2021

Art. 1° O Parque localizado na rua Presidente Roosevelt entre as ruas Borges de Medeiros e
Campos Sales, passa a denominar -se, " Parque Poliesportivo Ruy de Oliveira Barcellos ".

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

Vacaria, 27 de Dezembro de 2021.
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" Denomina o Parque localizado na Rua Presidente
Roosevelt, entre as ruas Borges de Medeiros e
Campos Sales de “Parque Poliesportivo Ruy de
Oliveira Barcellos.”
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JUSTIFICATIVA

O Senhor RUY DE OLIVEIRA BARCELLOS, nasceu em 05 de Maio de 1931, filho de
Vacariano, tropeiro de gado é fruto de um amor que surgiu quando o seu pai Araci Barcellos da
Fonseca, foi negociar em gravataí e conheceu sua mãe; IRMA BARCELLOS, com a qual casou-se
e tiveram cinco (5) filhos. RENATO,RUY,RAUL,ROSALVA E REGINA. Gravataiense de coração,
com mais ou menos 1 ano de vida, veio com os pais morar na costa do Rio telha, hoje Muitos
Capões. Ao casar com SONIA BARCELLOS, foi morar no Capão Grande, distrito de Vacaria,onde
nasceram os filhos ARTUR(palito) MARGOT e MARA. No Morro Grande nasceu a filha a mais velha
MARILÚ.
Laçava no quadro de laçadores teatinos formado na fazenda da Ramada.
No 7°- Rodeio de Vacaria, foi escolhido Patrão do CTG Porteira do Rio Grande,
sendo que já atuava ajudando na parte campeira do CTG. Desde o 7°- Rodeio é tradição emprestar
o gado para as laçadas do último dia do Rodeio gratuitamente. Gostava muito de jogar bola, quando
se formou o time do glória de Vacaria, a primeira partida foi na Ramada, onde ele era o jogador da
casa.1X0 para o Glória. Era tropeiro e aos 7anos levava as tropas de boi para Canoas, montado no
lombo do Cavalo. Esta tropeirada levava 10dias. Muitas emoções e recordações, que sempre
passava para os seus quartos (4) filhos, 8 netos e 8 Bisnetos. Era muito simples e ajudava muitas
pessoas.
Além de Patrão do CTG. Porteira do Rio Grande, foi presidente do Sindicato Rural de
Vacaria e sempre colaborava com várias entidades de Vacaria e da Região, entre elas, LIGA
Feminina de Combate ao Câncer, Lar dos Idosos, Lar das Crianças e como Atleta, também atuava
como jogador de vólei e gostava muito de gincana, sendo que a sua Equipe Rastro. Tinha muito
respeito e carinho pelos seus funcionários e cuidadores, sendo que nos último dias de vida passava
muito amor e conselhos, considerando todos parte da sua família.
Faleceu no dia 9 de setembro de 2021, aos 90 anos, deixando exemplos de
humanidade, sabedoria e respeito.
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A Implantação do Parque da Ferrovia no Município de Vacaria esta sendo
construída na Rua Presidente Rooselvelt, entra a Rua Campos Salles e Borges de Medeiros,
será construído uma quadra de tênis, academia ao ar livre, playground helicóptero, quadra
poliesportivo, quadra de padel, entorno terá passeios em piso intervalado, com bloco
retangular na cor natural de 20x10cm, espessura 6cm, será instalados dez(10) unidades de
bancos de madeiras plásticas com encosto , na cor ipê, conforme a demarcação no projeto.
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