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Visa o presente Projeto de Lei, PraEa Manuel Villegas

Cuellar, o espaqo livre sem denominaEáo situado entre as Ruas Alméria e

Vieira Mendes, Distrito de Vila Granada.

Manuel Villegas Cuellar, nasceu em 06 de setembro de

1937, em Vall Dolid, Norte da Espanha, era filho de Ricardo Villegas

Anton e de Isabel Cuellar Olmos. Casou-se com Iraci Martimiano, com

quem teve 3 filhos: Manoel, Ricardo e Francisco.

Chegou ao Brasil em 1950, iuntamente com seus pais,

fixando residéncia no bairro de Vila Granada, sendo que na época o bairro,

ainda era um pequeno vilarejo, com poucas casas, chácaras e as ruas eram

de terra, permanecendo ao longo de 54 anos, até sua morte.

Em 1960 comeqou a trabalhar como aEougueiro no bairro, e

ficou a frente do estabelecimento por 1,3 anos, fato este que o tornou pessoa

notável e respeitada por todos que com ele convivia.

Trabalhou ativamente em prol de sua comunidade, desde 18

de janeiro de 1965 tornou-se membro da Sociedade Amigos de Vila

Granada, onde reivindicou junto ás autoridades competentes diversos

melhoramentos para o bairro,

Durante as décadas de 70, 80 e 90, comandou o time de

futebol da Vila Granada, o conhecido Paulistano, onde nos finais de
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semana levava a equipe para competir nos campos de várzea de bairros

vizinhos e posteriormente Futebol de Saláo.

Colaborou com instituiEóes filantrópicas do bairro e

participou dos trabalhos comunitários através de campanhas de géneros

alimentícios e campanhas de agasalhos para os mais necessitados. HOmem

dotado de grandes virtudes, conduziu sua vida e a de sua família nos

ensinamentos cristáos.

Faleceu com67 anos de idade, no dia 19 de janeiro de 2004,

cercado do carinho de seus familiares e amigos.

Conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovaEáo deste

projeto de lei.




