
 
 
 

PL 0043/2006 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei tem por objetivo instituir um referencial para o trabalho de 
organização turística e de divulgação de nossa cidade de modo a estabelecer, por lei, como 
expressão da vontade popular, aqueles bens que por sua significação para o povo paulista no 
devem constar, prioritariamente, como as principais faces da capital bandeirante. 
 
Note-se que a iniciativa não é única no mundo, sendo certo que várias cidades e vários países 
do mundo têm procurado elencar, através de uma lista oficial, suas principais atrações que 
acabem por, no seu conjunto, sintetizar as suas características principais e, assim, revelar a 
alma da cidade ou do país. 
 
Alguns dos bens aqui arrolados constituem verdadeiros ícones da cidade como o prédio do 
Banespa ou o Monumento das Bandeiras. Outros são relevantes pela sua natureza artística ou 
histórica como o MASP e o Pátio do Colégio. O Parque Zoológico e o Ibirapuera entusiasmam 
as famílias, especialmente suas crianças. 
 
O Memorial da América Latina mostra a vocação da cidade como capital desse nosso imenso 
continente ibero-americano. 
 
Por fim o Memorial do Corinthians, expressa a paixão do brasileiro pelo futebol, representada 
em São Paulo pela memória da história desse time que mora no coração da imensa maioria de 
paulistanos e de tantos brasileiros. 
 
Esse memorial dedicado a honrar as glórias futebolísticas e os grandes personagens do time 
mosqueteiro constitui ao mesmo tempo um templo para o culto dessa paixão nacional, o 
futebol. Nele pode-se observar a evolução não só do time e do futebol como esporte, mas a 
própria história da cidade e do Brasil. 
 
O Memorial do Corinthians foi inaugurado no último dia 27 de janeiro, com a presença dos 
Excelentíssimos Senhores Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, Geraldo 
Alckmin, Governador do Estado e José Serra, Prefeito da Capital, de inúmeros Vereadores e 
autoridades que vieram homenagear essa louvável criação do Sport Club Corinthians Paulista. 
 
Assim sendo, peço aos meus nobres pares, torcedores não só do Corinthians, mas de toda essa 
gama de times paulistanos que jogam o melhor futebol do mundo que apóiem esta iniciativa 
em prol do turismo da cidade e, conseqüentemente, em prol da grandeza e do renome de São 
Paulo. 


