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JUSTIFICATIVA 

 
 

O presente projeto de lei visa acrescentar Papa João Paulo II ao nome do Parque do 
Ibirapuera, que passa a denominar-se "Parque do Ibirapuera Papa João Paulo II". 

 
Essa homenagem justifica-se pela passagem dessa grande figura religiosa, que diante 

da sua trajetória de vida, tomou-se referência pela sua firmeza de ideais, coragem e determinação. 
Considerado, por quase todos os líderes do mundo, como protetor da paz mundial, da moral 
cristã, que devotou sua vida a defender valores de paz, liberdade, justiça e igualdade de todas as 
raças e religiões. 

 
O mundo perdeu, com certeza, esse grande defensor da humanidade. Vítima de um 

atentado na Praça de São Pedro em 13/05/1981 chegou a receber o último sacramento católico, 
recuperando-se posteriormente. Porém, não o fizeram perder o ar suave, sereno, que desse a nós, 
pobres mortais, a esperança de um mundo melhor, vivificado todos os domingos na Santa Missa 
na Praça São Pedro - Vaticano, e que o fizesse sempre a perseguir esse ideal, pela fé, amor e 
devoção Mariana vinda desde sua infância. 

 
Um homem notável pelo seu esforço de unir as nações, em épocas atuais, onde se 

lamenta o declínio dos valores, propagando assim, a todos seguirem uma vida reta. Somado por 
algumas de muitas outras virtudes do Santo Papa João Paulo lI, sugerimos que o Parque do 
Ibirapuera seja acrescido de seu nome, em virtude do mesmo receber pessoas, todos os dias, 
principalmente aos fins-de-semana e feriados, onde buscam a paz interior, a prática de esportes 
por uma qualidade de vida saudável e que ainda, a grandiosidade do Parque, propicia aos seus 
freqüentadores, o encontro de todas as raças e religiões, onde há o encontro de amigos, 
familiares, alegrias com as crianças. 

 
Façamos nascer sempre em nossos corações e não deixarmos morrer, a imagem desse 

Ilustre Pontífice, que deixou para a Humanidade, hoje, tão perdida e dominada pelo medo e 
egoísmo, sua última declaração, onde preparou e não pôde ser lida por ele, que nosso Senhor 
Ressuscitado nos dá seu amor que perdoa, reconcilia e reabre a alma para a esperança. 

 
Por tudo isso, acrescentar o nome do "Papa João Paulo II" à denominação do Parque 

do Ibirapuera, significa prestar justa homenagem, sem descaracterizar, o já consagrado projeto 
paisagístico do ilustre arquiteto Burle Marx, que representa hoje, efetivamente, um local de lazer, 
fazendo perpetuar seu nome a um contato direto com a natureza e com Deus na sua Supremacia, 
não esquecendo, pois, quando da sua visita ao Brasil, recebeu carinhosamente o nome de "João 
de Deus" 

 
Assim, conto com a aprovação deste projeto pelos nobres pares. 


