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JUSTIFICATIVA 
 

Essa homenagem justifica-se dessa grande figura religiosa, que diante da sua trajetória 
de vida, tornou-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. 

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. 

O Vale do Anhangabaú é um dos locais mais conhecidos de São Paulo. O seu nome é 
uma referência ao histórico ribeirão Anhangabaú (hoje canalizado), cujas nascentes encontram-se nas 
proximidades da Rua Paraíso. Depois de seguir o traçado da Av. 23 de Maio, na altura da Praça da 
Bandeira ele recebe as águas dos ribeirões do Bexiga e do Saracura, indo desaguar no Rio 
Tamanduateí. O nome Anhangabaú, segundo Teodoro Sampaio e outros estudiosos da língua Tupi, 
significa Águas assombradas: de Anhangá (mau espírito) + y (rio). 

Com o crescimento da cidade - e a conseqüente remodelação do centro urbano nas 
últimas décadas do século XIX - o Vale do Anhangabaú passou por sucessivas e radicais 
transformações. Em 1892, por exemplo, foi inaugurado o primeiro Viaduto do Chá; em 1906, o ribeirão 
foi canalizado e, na década de 1920, inaugurou-se no local um requintado parque ao estilo europeu. A 
partir da década de 1940, seu perfil novamente é alterado: paulatinamente, os jardins foram substituídos 
por avenidas de tráfego rápido. Nas décadas de 1950 e 1960 foram implantadas duas pistas asfaltadas 
que transformaram o Vale num dos principais corredores da ligação Norte/Sul da cidade. 

A construção dos túneis foi a primeira intervenção ali realizada. O primeiro, conhecido 
como túnel Norte-Sul, foi inaugurado no dia 12/12/1988 ainda na gestão do Prefeito Jânio Quadros; já 
o segundo, conhecido como Sul-Norte, foi inaugurado no dia 31/08/1990 pela Prefeita Luiza Erundina. 

Cada um deles possui 570 metros de extensão. 
Apesar de serem conhecidos como túneis, trata-se, na verdade, de um Complexo viário, 

posto que ele é constituído por 2 (dois) túneis mais 4 (quatro) rampas que lhes dão acesso e/ou saída. 
Tendo em vista o fato deste complexo viário localizar-se em nível inferior ao Parque do 

Anhangabaú, o mesmo passou a ser chamado de túnel Anhangabaú, sem diferenciação de um para 
outro, não obstante serem dois. 

Separados do Vale, posto que construídos em outro nível, eles podem ser considerados 
logradouros distintos no que tange ao tipo: um é Parque e os outros são Túneis. 

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


