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JUSTIFICATIVA - PL 0579/2016 
O Projeto de Lei ora apresentado objetiva a declaração como "Cidades-lrmãs", a 

cidade Huaibei (China) e a cidade de São Paulo (Brasil), firmando entre elas, acordo de 
geminação. 

A geminação de cidades é um conceito que tem como objetivo criar relações e 
mecanismos protocolares, essencialmente em nível cultural, social e econômico, através dos 
quais cidades de áreas geográficas ou políticas distintas estabelecem laços de cooperação. 

A população de Huaibei é de aproximadamente 2.122.000 de habitantes. Possui uma 
área de 2.741 Km2 

Huaibei localiza-se ao norte da província de Anhui, no interior da China Oriental na 
área de ligação entre Jiangsu, Shandong, Henan e Anhui. 

A Sede do Governo de Hauibei é Huaihai Road, Distrito de Xiangshan. 

A cidade foi criada cerca de 4.000 anos atrás, no centro da cidade atual. 

Hauibei inclina-se para baixo de noroeste para sudeste e mais de noventa e cinco por 
cento de seu território é ocupado por planícies. O pico desta cidade encontra-se no Condado 
de Suixi com uma altura de 362 medidores ou 1.188 pés. Notadamente, seu território é 
ocupado por mais de noventa e cinco por cento por planícies. 

Quanto às atrações de Huaibei, também podemos contar com belas paisagens e como 
atrativo turístico a Montanha Xiangshan. O Templo Xiantong é o ponto mais importante da 
Montanha Xiangshan, que foi construído primeiramente na dinastia ocidental de Jin (265-316) e 
reconstruído na dinastia de espiga (618-907). 

DESTAQUES INDUSTRIAIS DA ECONOMIA DE HUAIBEI 

Huaibei ainda se destaca pelas vastas quantidades de reservas minerais como o 
mármore, ferro, cobre, ouro, prata, níquel, cobalto, argila de fogo e pedra calcária. 

Além disso, possui 2.726 milhões de toneladas de carvão. 

Economicamente, Huaibei é o lar de inúmeras indústrias químicas, de construção, 
máquinas, têxteis, energia, eletrônica e mineral. 

Das mais de 2.000 empresas industriais, todas são geridas pelo Estado, sendo 22 
grandes e médias empresas. 

Huabei produz anualmente 2.000 milhões de toneladas de carvão. 

Também podemos citar um grande desenvolvimento no setor de energia, ficando em 
terceiro lugar no leste da China - Huaibei Power Station com uma capacidade de instalada num 
total de 950MW e uma produção anual de eletricidade de 620GW. 

Em indústria têxtil está em segundo lugar em Anhui, com um sistema abrangente de 
impressão e tingimento de 110 milhões de metros. Relevante citar que este setor têxtil conta 
com 200.000 fusos e 15.000 teares. 

A indústria vinícola da Huaibei tem mais de 1.000 anos de idade. E a produção do 
vinho Kouzi é de 20.000 toneladas por ano. 



Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PL 0579/2016 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Em relação à indústria química, esta se concentra em fertilizantes, coque, ácido 
sulfúrico e de borracha. 

A Metalurgia, máquinas, eletrônicos e indústrias de alimentos produziram mais de 100 
tipos de produtos, aproximando-se do nível nacional e internacional. 

É também Huaibei a principal base agrícola para a produção e exportação de grãos, 
algodão e animais domésticos. As principais culturas são trigo, milho, algodão, feijão, arroz e 
batata. Na pecuária, o gado, cavalo, porco, cabra, coelho e aves domésticas. Mais de 130Km2 
de terra tem sido cultivada para a pesca, onde contêm um grande número de peixes, camarões 
e caranguejos. 

Huaibei é uma das dez maiores exportadoras de carvão da China e o maior exportador 
de produtos têxteis da província de Anhui. 

Produtos como carvão, têxtil, grãos, petróleo, seda, minérios, produtos químicos e 
produtos farmacêuticos são exportados para Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, 
Europa Ocidental, Rússia e Hong Kong por uma grande empresa da cidade de Huaibei. 

Com esta imensa e diversificada produção de Huabei, seria possível a implementação 
de relações e mecanismos que permitissem o intercâmbio de experiências e conhecimento em 
nível econômico, social e cultural com a cidade de São Paulo, através dos quais estas duas 
cidades estabeleceriam laços de cooperação e desenvolvimento, atendendo a demanda 
gigantesca destas duas potências urbanas. 

Neste sentido, peço o apoio aos nobres pares para aprovação da presente propositura. 
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