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JUSTIFICATIVA - PL 0385/2014 
O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a denominação da Praça Dionísio de 

Carvalho, localizada na Rua Colômbia, Jardim América, para Praça Clube Athletico Paulistano 
em homenagem ao Clube Athletico Paulistano e a sua história. 

A modificação tem por objetivo atender a demanda social e preservar a memória 
histórica do Clube Athletico Paulistano. 

O Clube Athletico Paulistano é de grande importância para a cidade de São Paulo, já 
que a instituição tornou-se um local em que se fortalecem os elos e reforça a nossa tradição. 

O Paulistano tem uma história que se inicia no final do século XIX, quando um grupo de 
jovens teve a ideia de fundar um clube genuinamente brasileiro, contrastando com os demais 
existentes na época, de origem inglesa ou alemã. Sua fundação oficial ocorreu no dia 29 de 
dezembro de 1900. 

O Clube teve sua primeira sede na rua da Consolação, onde se localizava o 
Velódromo. O objetivo do novo clube era promover o futebol dentro do Velódromo, ideia que foi 
um sucesso nos primeiros 15 anos de história do CAP. 

Após anos de crescimento, o Paulistano sofreu um duro golpe em 1915, quando ficou 
muito perto de fechar as portas. A Prefeitura avisou que o Velódromo seria demolido para que 
a Rua Nestor Pestana fosse aberta. O que se seguiu foi praticamente um abandono. 

No final de 1915, o Clube contava com apenas 30 sócios. O espírito do Clube, porém, 
não morreu. Liderado por Antônio Prado Júnior, João de Barros, Fernão Salles, Martinho Prado 
e Carlito Aranha, o Paulistano seguiu vivo. 

O grupo buscava um novo terreno, e encontrou um bom espaço em um bairro que 
ainda estava surgindo: o Jardim América. 

Na realidade, a área era composta por um solo que lembrava um pântano e muito 
precisava ser feito. Em meio a negociações, comprou-se o terreno e as obras, que demoraram 
cerca de um ano e meio, começaram em 1916. 

Aos poucos, os sócios voltaram. Em dezembro de 1916 eram 104. Um ano depois 
totalizavam 706. A data oficial do renascimento do Paulistano é 29/12/1917, quando a nova 
sede foi formalmente inaugurada. 

Em 1925, por brilhantes atuações nos campos de São Paulo e do Brasil, o Paulistano 
recebeu convite para excursionar pela Europa e realizar jogos de futebol contra os mais 
renomados clubes do velho continente. 

O Paulistano segue ainda, naquele mesmo ano, para França, Suíça e Portugal. Em 43 
dias consegue 9 (nove) vitórias em 10 (dez) jogos realizados. Seus jogadores são carregados 
em triunfo após os jogos e chamados de "Reis do Futebol". 

Todos os jornais Europeus dão amplo destaque, não só para os brilhantes jogadores, 
mas, principalmente para o Paulistano, clube que mantinha na época a hegemonia do futebol 
em nosso país. Aqueles atletas, em sua volta ao Brasil, são aclamados por multidões, nos 
portos de Recife e Salvador. Depois no Rio de Janeiro, são homenageados pelo Presidente da 
República - Artur Bernardes. 
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Já em São Paulo, são calorosamente recebidos pelo Prefeito de São Paulo � Firmino 
Pinto e pelo Presidente da Câmara Municipal. Em seguida uma multidão forma um cortejo que 
os acompanhará até a sede do Club Athletico Paulistano, situada na rua Colômbia. 

Todos esses acontecimentos marcantes, não poderiam passar em branco. A Prefeitura 
e o Governo do Estado, homenagearam ao mesmo tempo, o feito esportivo e o clube que 
possibilitou sua realização. O jornal "O Estado de São Paulo" promove o evento e em poucos 
dias, mediante subscrição pública, consegue os fundos necessários para "construção de um 
monumento comemorativo", a ser erguido em frente da sede do Club Athletico Paulistano. 

Em 1927 foi inaugurado o monumento no qual se encontra uma grande placa de 
bronze, com os seguintes dizeres gravados para sempre: 

Ao Club Athletico Paulistano e ao bello corpo de vencedores, por elle enviado para a 
Europa. Onde deixou exemplares provas das energias e cavalheirismo da mocidade Paulista. 
O povo de São Paulo oferece, para que o estimulo permaneça." 

Desde a época de sua instalação e até hoje, o Paulistano vem cuidando e ajudando a 
manter os jardins e a construção do monumento, bem como de sua limpeza. Evita ainda 
destruições, pichações ou uso indevido.  

Após todos esses anos, houve um imenso crescimento, não só nas suas estruturas, 
cada vez melhores e com um enorme número de atividades esportivas disponíveis, mas 
também no número de sócios.  

O sucesso do Clube não pode ser resumido em poucas palavras ou sem uma profunda 
reflexão. São inúmeros os fatores que levaram O Clube Athletico Paulistano à popularidade. A 
instituição está bem localizada, contou com grandes administradores, benemerentes e muita 
dedicação de todos os fundadores, sócios e funcionários.  

O Clube promove diariamente atividades esportivas, culturais e sociais. São 36 
modalidades esportivas, cinema com programação atualizada, teatro, festas, shows, 
exposições de artes plásticas, cursos e workshops.  

Destaca-se, principalmente, pela qualidade de lazer e entretenimento que oferece aos 
associados. O Clube recebe em média 4.100 sócios diariamente, que participam das diversas 
atividades oferecidas.  

Ressalta-se que o homenageado com a denominação de “Praça Dionisio de Carvalho”, 
em local de um monumento destinado ao Paulistano, não tem nem nunca teve relação alguma 
com nosso clube. Nem teve relação alguma com nosso futebol pioneiro, evocado por dizeres 
no monumento.  

Dessa forma, justifica-se a importância desta nova denominação, por sua extensa 
história e pelo seu compromisso com o esporte no Estado de São Paulo. Expostas assim as 
razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio dos 
Nobres Vereadores para a sua aprovação.” 
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