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JUSTIFICATIVA - PL 0480/2021 
Pretende a presente propositura, nos termos do art. 3º da Lei n 14.471, de 10 de julho 

de 2007, reconhecer a cidade de Moscou como Cidade-Irmã da cidade de São Paulo, com a 
finalidade de promover intercâmbio e aproximação entre elas por meio de: programas de 
intercâmbio de experiências, troca de informações, facilitação dos contatos entre empresas ou 
instituições interessadas e a difusão em ambas as comunidades das obras culturais, turísticas, 
desportivas e sociais. 

Trata-se de estímulo à aproximação entre a maior cidade sul-americana com a grande 
metrópole eslava do leste Europeu, portadoras de culturas diversas, porém ricas bem como, 
economias pujantes, mas que praticamente se desconhecem. 

Moscou está situada sobre o rio Moscovo, no Distrito Federal Central da Rússia 
europeia e é a cidade mais populosa da Federação Russa. Assim como a cidade de São 
Paulo, a cidade é um importante centro político, econômico, cultural, científico, religioso, 
financeiro, educacional e de transportes da Federação em que está inserida e mesmo, do 
continente. 

É a megacidade mais ao norte na Terra, a segunda cidade mais populosa da Europa, 
atrás de Istambul, e a sexta cidade mais populosa do mundo, ficando atrás somente de Xangai, 
Istambul, Pequim, Bombaim e Carachi. Sua população, de acordo com os resultados de 
estatísticas federais, já ultrapassou os 12 milhões. 

A capital também é a sede do Kremlin, uma antiga fortaleza que é hoje a residência do 
presidente russo e sede do poder Executivo do governo da Rússia. O Kremlin é também um 
dos vários Patrimônios da Humanidade na cidade. Ambas as câmaras do Parlamento russo, a 
Duma e o Soviete da Federação, também estão sediadas em Moscou. 

A cidade é servida por uma extensa rede de trânsito, que inclui quatro aeroportos 
internacionais, nove terminais ferroviários e uma das maiores redes de metrô do mundo, e que 
perde apenas para Tóquio em termos de número de passageiros e reconhecido como um dos 
marcos da cidade devido à arquitetura rica e variada de suas 185 estações. 

Religião: O Cristianismo é a religião predominante na cidade, sendo a Igreja Ortodoxa 
Russa a denominação mais popular. Moscou também é a sede de um Patriarcado, entre os 
mais influentes da Igreja, que conduz a religião tradicional do país, considerada uma parte do 
patrimônio histórico da Rússia em uma lei aprovada em 1997. Além dos velhos crentes, as 
outras religiões praticadas em Moscou incluem o Islã, o Protestantismo, o Budismo e o 
Judaísmo. 

Governo: Moscou é a sede do poder para a Federação Russa. No centro da cidade, no 
distrito administrativo central, está o Kremlin de Moscou, que abriga a casa do Presidente da 
Rússia, bem como muitas das instalações do governo nacional. Isso inclui a sede militar e a 
sede do Distrito Militar de Moscou. A cidade, como qualquer capital nacional, é também a sede 
de todas as embaixadas estrangeiras e diplomatas que representam as várias nações na 
Rússia. 

Economia: Moscou é uma das maiores economias entre as cidades da Europa e 
compreende aproximadamente 22% do PIB russo. Em 2009, a economia de Moscou chegou a 
7,16 trilhões de rublos (225 bilhões de dólares). 

A capital russa é indiscutivelmente o centro financeiro da Rússia e a sede dos maiores 
bancos do país e de muitas de suas maiores empresas, como a Gazprom, a maior estatal 



russa. Moscou responde por 17% das vendas de varejo e 13% de toda a atividade de 
construção civil no país. 

Educação e ciência: Há 1696 colégios e 91 faculdades em Moscou. Além deles, 
também existem 222 instituições de educação superior, incluindo 60 universidades federais e a 
própria Universidade de Moscou, fundada em 1755. O prédio principal, que já foi o maior 
edifício do continente, com seus 240 metros de altura, é localizado na Colina dos Pardais. A 
universidade tem mais de 30 mil alunos e 7 mil aspirantes, em cursos de pós-graduação, 
distribuídos por 29 faculdades e 450 departamentos educacionais. Há ainda 10 mil estudantes 
secundários que estudam na universidade, junto de milhares de pesquisadores. 

Arquitetura: A arquitetura de Moscou é mundialmente conhecida. Moscou é o local da 
Catedral de São Basílio, com suas elegantes cúpulas de cebola, bem como a Catedral de 
Cristo Salvador e as Sete Irmãs. 

Esportes: Moscou dispõe de um grande número de várias instalações esportivas, 
sendo a sede de 63 estádios, além de oito campos profissionais de futebol e onze praças de 
atletismo. O mais conhecido é o Complexo Luzhniki, o quarto maior de toda a Europa, sede 
das Olimpíadas de 1980 e da final da Liga dos Campeões da UEFA de 2007-08. 40 outros 
complexos esportivos estão localizados dentro dos limites da cidade, incluindo 24 arenas com 
gelo artificial 

O futebol, no verão e o hóquei, no inverno, são os esportes mais populares da cidade. 
Entretanto, o PBC CSKA e o MBC Dínamo são fortes clubes de basquetebol da cidade que se 
destacam nos campeonatos nacionais. As principais equipes esportivas de Moscou incluem o 
CSKA, a equipe de hóquei mais premiada do mundo, o Spartak, o mais vezes campeão do 
futebol russo, e o Dínamo, que revelou importantes nomes em várias modalidades esportivas. 
Todos esses clubes têm equipes de futebol, hóquei e basquetebol. O Lokomotiv e Torpedo são 
outras duas equipes de futebol importantes da cidade. 

Por conta do clima frio, existem muitos parques que oferecem a prática de patinação e 
esqui. 

Apesar de sua história longa e conturbada por conflitos e guerras, a cidade manteve 
sua natureza cosmopolita, e é hoje é um dos grandes centros mundiais de negócios, 
Tecnologia, Cultura, e Esportes, comungando dos mesmos valores cosmopolitas que inspiram 
São Paulo. 

Dessa forma, nada mais lógico do que estreitar as relações da maior cidade do Brasil 
com a mais cosmopolita das cidades eslavas do Leste Europeu, pelas similaridades de 
características, como a diversidade étnica, religiosa, cultural, e pujança econômica que, 
embora inseridas em contextos diferentes, merecem se aproximar. 

Assim, é a presente propositura para propugnar o reconhecimento da cidade de 
Moscou como Cidade-Irmã da cidade de São Paulo, nos termos da Lei nº 14.471, de10 de julho 
de 2007, com os objetivos nela declarados de promoção de intercâmbio e aproximação entre 
elas, através de acordos e programas de intercâmbio de experiências, troca de informações e a 
difusão em ambas as comunidades das obras culturais, turísticas, desportivas e sociais e a 
facilitação dos contatos entre empresas ou instituições interessadas. 

Nesse sentido, por se tratar de iniciativa alinhada com os objetivos desta Cidade, e de 
grande interesse para a Administração Pública, contamos com o voto favorável dos nobres 
Pares. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/08/2021, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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