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Distnbu1çâo Chefia de Gctbinete
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Considerando que o futebol amador teve, durante décadas, como
palco principal, o antigo campo do Clube Palmeírinhas (Estádio Rubens Cruz),
espaço que abrange uma área de 8.800 metros quadrados, localizado na Vila Santa
Maria (Vila Xavier);
Considerando que a Prefeitura Municipal de Araraquara comprou o
espaço no final do ano de 2009 e, desde então, o campo está fechado, causando
transtornos aos moradores da região;
Considerando que, em visita realizada ao antigo campo, verifiquei que
existem pessoas literalmente morando no local onde antigamente era usado para
vestiário e recepção dos times;
Considerando que o espaço está tomado pelo mato, sendo utilizado
por usuários de drogas e como esconderijo para criminosos;
Considerando que, por ser um bairro com um grande número de
idosos, os moradores já pensaram em diversas finalidades para o espaço, como
praça, pista de caminhada, camplnho de futebol para as crianças e até mesmo um
espaço familiar;
Considerando ainda que diversas ações podem ser tomadas para
sanar os problemas que o campo vem causando para os moradores,
Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do
Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Edinho Silva, no sentido de encaminhar, a essa Casa de Leis, as seguintes
informações documentadas:
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1 . Existe algum projeto para a utilização do local?
2. Existe a possibilidade de o espaço ser cedido para uso da
Associação Cultural "Ary Luiz Bombarda"?
3. Qual a periodicidade de manutenção do local?
4. Seria possível a demolição do antigo vestiário, visando à segurança
das pessoas que moram ao redor do local?

Araraquara, 17 de ·un ho de 2019.
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