Exposição de Motivos

O Estádio dos Eucaliptos foi inaugurado em março do ano de 1931 no bairro
Menino Deus e Porto Alegre, já no seu jogo de abertura, um Gre-Nal, o Internacional
venceu de três a zero o seu maior rival. A partir de 14 de fevereiro de 1944, o estádio
recebeu o nome oficial de Ildo Meneghetti. O Eucaliptos tinha inicialmente
capacidade para 10.000 lugares, com um pavilhão de madeira na Rua Silveiro e uma
arquibancada de cimento no lado oposto.
O estádio foi palco da Copa do Mundo de 1950, onde o pavilhão da Rua Silveiro
também passa a ser de concreto, por conta da Confederação Brasileira de
Desportos (CBD). Sua capacidade, então, passou para 30.000 pessoas. Foi demolido
em fevereiro de 2012 para dar lugar a um empreendimento imobiliário.
Recebeu este nome devido aos eucaliptos que o cercavam, trazidos
de Viamão pelo ex-presidente do Internacional, Oscar Borba. As mudas foram
coletadas na Chácara dos Eucaliptos, antigo campo do clube.
Em 2008 os Conselhos Consultivo e Deliberativos do Internacional aprovaram
por unanimidade a autorização de venda do Estádio dos Eucaliptos concretizada em
agosto de 2010. O dinheiro da venda foi utilizado na readequação do Estádio BeiraRio, como uma das sedes da Copa de 2014.
No local do antigo estádio foi construído um empreendimento imobiliário que
doou boa parte do terreno para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o escopo
de construir uma praça para que os munícipes tenham a possibilidade de conhecer a
história e o significado daquele local na capital dos gaúchos, bem como estabelecer um
grandioso espaço de lazer e convívio.
Desta forma, com o intuito de reconhecer o logradouro e manter o sentido de
sua destinação histórica, cultural e sua acepção no contexto do mundo dos esportes,
em especial da história do Sport Club Internacional, apresento o presente projeto de lei
que possui o condão de manter vivo tudo aquilo que aquele espaço representou na
história do clube que foi sede e da cidade de Porto Alegre.

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2015.
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Projeto de Lei

Denomina Praça Estádio dos Eucaliptos –
o logradouro público cadastrado,
localizado no Bairro Azenha, entre as
ruas Silverio, Barão do Guaíba e Barão de
Cerro Largo.

Art. 1º Fica denominado Praça Estádio dos Eucaliptos, o logradouro público localizado
no Bairro Menino Deus, entre as Ruas Silverio, Barão do Guaíba e Barão de Cerro Largo, nos
termos da Lei Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994, e alterações posteriores.
Parágrafo único. As placas denominativas conterão, abaixo do nome do logradouro, os
seguintes dizeres: Estádio do Sport Club Internacional, palco da Copa do Mundo de 1950 no
Brasil.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

