
O projeto localiza-se dentro do Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro 
Carlson, na cidade de Santa Rosa, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Há 
512km da capital Porto Alegre. Com capacidade para 3.330 pessoas sentadas e 5.000 
pessoas em pé, o projeto atende a necessidade da cidade e região de um novo espaço 
voltado para atividades esportivas e sócio/culturais. 

Santa Rosa é conhecida regional e nacionalmente por sediar eventos de grande 
porte desde campeonatos esportivos, shows e feiras nacionais como a FENASOJA, 
Feira Nacional da Soja. 

A escolha do local fortaleceu-se devido ao plano de interesse da administração do 
município junto as Secretarias de Esportes e Lazer, Planejamento e 
Desenvolvimento Sustentável, responsável hoje pelo Parque de Exposições, de 
utilizar determinadas áreas do parque,promovendo um grande local de encontro, 
agregando a vida social, econômica e turística da cidade (Plano Diretor de 2006). 
O incentivo e a intenção real da implantação desse espaço está em discussão há 
cerca de um ano, com verba pública de aproximadamente onze milhões de reais 
aprovada e disponibilizada pelo governo Federal, possibilitando a execução do 
projeto. 

O parque é considerado um dos maiores do Estado, com 45 hectares de terra, sendo 
desses 25.000m² construídos e o restante como área verde e preservação. O espaço 
é aberto ao público todos os dias das 6h da manhã as 20hrs da noite, com guarda 24 
hrs. Boa parte das edificações existentes são pavilhões utilizados em feiras, 
dentre algumas praças de alimentação, junto ao eixo de acesso, pela Av. 
Benvenuti. Conforme necessário as estruturas são disponibilizadas para eventos. 

Os acessos permeiam o parque, com entradas e saídas de pedestres, veículos e 
serviço. Dentro do parque com exceção de carga e descarga a circulação é somente 
peatonal. Os carros devem ser deixamos no estacionamento próximo ao acesso 
principal. Neste mesmo local o parque instalou um bicicletário disponiblizando 
unidades para uso públibo.  
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