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JUSTIFICATIVA - PL 0298/2017 
Este Projeto de Lei visa identificar imóveis, locais que abrigaram grandes 

personalidades e/ou fatos históricos através da implantação de placas que lhes são alusivas. 
Há de se ressaltar que as placas não apenas servirão de ornamento e sim um indicativo de 
locais históricos ou onde viveram as celebridades de nossa Cidade, mas, também ampliará as 
opções turísticas na cidade, podendo alguns locais serem incluídos na rota da linha do Circular 
Turismo, conforme a sua procura e contribuindo para a cultura dos paulistanos e também dos 
turistas que buscam um "turismo cultural" em nossa Cidade. 

Na Europa é possível encontrar em vários países placas com essa identificação, lá 
chamadas de "Placas Azuis", tornando esses locais em grandes pontos turísticos. 

"O projeto das placas azuis de Londres surgiu há 150 anos e acredita-se que é um dos 
mais antigos do mundo, tendo inspirado mais cidades da Inglaterra e de outros países a adotar 
iniciativas parecidas. A primeira placa azul foi inaugurada em 1867, na casa onde nasceu o 
poeta Lord Byron, na 24 Holies Street, em Cavendish Square, mas foi destruída quando a 
construção foi demolida alguns anos depois. 

A placa mais antiga existente é de 1867 e pode ser vista na King Street, em St 
James's, indicando uma das casas onde Napoleão III, o famoso imperador francês, morou 
durante seu exílio em Londres. Fatos e locais históricos também têm placas, como a primeira 
sede da polícia metropolitana de Londres, a Scotland Yard, ou a primeira transmissão pública 
de TV de alta definição no mundo, pela BBC. 

As placas azuis são feitas à mão e levam até dois meses para ficar prontas, mas 
devido a cortes no financiamento do projeto ele foi suspenso em 2013 e novas placas não 
serão entregues por enquanto. Mesmo sem novas placas, as atuais são suficientes para uma 
aula de História e mostram uma variedade de personalidades e áreas de atuação, de Gandhi a 
Jimi Hendrix, passando por Charles Chaplin e Marx." 
(http://www.geleiacultural.com/londres/curiosidades/placas-azuis-em-londres-revelam-alguem-
importante-morou-ali/). 

Com a finalidade de inserir a Cidade de São Paulo no rol de cidades de altos valores 
culturais, históricos e turísticos, submeto a apreciação dos Nobres Pares o presente Projeto de 
Lei e conto com o apoio para tornar a Cidade ainda mais referência na cultura e história. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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