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JUSTIFICATIVA - PL 0635/2019 

Apesar da ONU (Organização das Nações Unidas), considerar Tel-Avi como capital de 
Israel, para os Judeus, sua capital é Jerusalém. 

Jerusalem é um município em Israel governada por um conselho municipal composto 
por 31 membros eleitos a cada quatro anos. Desde 1975, o presidente da câmara (prefeito) é 
eleito por sufrágio direto cumprindo um mandato de 5 anos e apontando 6 deputados. 

Os historiadores não têm conhecimento a respeito dos primeiros habitantes de 
Jerusalém e não sabem determinar quando a cidade surgiu. O artefato mais antigo que 
arqueólogos encontraram em Jerusalém foram cerâmicas velhas datadas de 3200 a.C. As 
grandes cidades de Canaã surgiram exatamente nesse período, mas, ainda assim, não é 
possível precisar exatamente quando Jerusalém surgiu. 

As informações a respeito desses primeiros anos da história de Jerusalém são muito 
difíceis de serem apuradas em virtude da ausência de evidências. O que os historiadores 
sabem é que, por volta do século XX a.C., a região de Canaã passou a ser influenciada pelos 
egípcios. Além disso, próximo às muralhas encontradas em parte de Jerusalém, havia artefatos 
que datavam de 1800 a.C. 

A cidade de Jerusalém é um dos locais mais relevantes do mundo justamente por ser a 
cidade sagrada de três religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo. 

A relação entre Israel e Brasil se estreita porque Israel vem dando enormes 
contribuições econômicas e científicas e, fundamentalmente, porque é importante para Deus! 
As promessas de Deus aos judeus nunca foram revogadas. Israel está no centro dos planos de 
Deus para o mundo. 

Para os judeus, a cidade é sagrada por ter sido capital do Reino de Davi. Foi também o 
local em que o Rei Salomão ergueu o templo para guardar a Arca da Aliança, objeto que 
continha as tábuas sagradas em que foram escritos os "Dez Mandamentos". Esse templo foi 
destruído pelos romanos, restando apenas uma de suas paredes, que hoje é conhecida como 
o Muro das Lamentações. 

Para os cristãos, a cidade de Jerusalém representa o local onde Jesus realizou muitos 
milagres e, no local em que Jesus foi sepultado e ressuscitou. 

Em tempos de globalização, as relações entre cidades de diferentes pontos do mundo 
estreitam-se a ponto de criar elo entre elas. 

O município de São Paulo possui cerca de 2,5 milhões de pessoas que se declaram 
Judeus ou Cristãos sendo a maior cidade da América Latina nesta questão. 

Uma das maiores riquezas da cidade de São Paulo é a convivência pacífica entre todas 
as comunidades, religião e raças que vivem em nosso Estado. Este foi um dos motivos 
responsáveis pela imigração de judeus para São Paulo, que teve início no final do século 19 e 
hoje é a segunda maior população judaica da América Latina perdendo apenas para Buenos 
Aires. 

O contexto paulista de intenso crescimento urbano e econômico dos primeiros anos do 
século 20 e o ambiente de uma cidade cosmopolita, culturalmente aberta e receptiva e com 
uma população significativa de imigrantes atraíram a imigração judaica, que deixava para trás 
as más condições de vida nos países de origem e episódios de anti-semitismo e de 
perseguições. Restrições imigratórias nos Estados Unidos, Canadá e Argentina tornaram o 
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Brasil, particularmente São Paulo, um destino preferencial destes imigrantes 
(www.fisesp.org.br). 

Nas primeiras décadas do século XX, boa parte dos judeus asquenazis (de origem 
europeia) se estabeleceram no bairro do Bom Retiro, enquanto muitos sefaradis (de origem do 
norte da África, Portugal e Espanha) moravam e trabalhavam nos bairros da Mooca e do Brás. 

Os imigrantes judeus recriaram no Brasil a intensa vida cultural e política de que 
desfrutavam anteriormente: fundaram jornais, bibliotecas, escolas, sinagogas, associações 
femininas de ajuda mútua e de apoio a recém-chegados e preocuparam-se em criar instituições 
que cumprissem a função de unir e fortalecer a comunidade judaica brasileira. 

SALMO 122.1-9 - Quando eles disseram: "Vamos à casa do Eterno!", meu coração 
pulou de alegria. E agora aqui estamos, ó Jerusalém, do lado de dentro dos seus muros! 
Jerusalém, cidade bem construída como lugar de adoração, Para ela as tribos se dirigem. 
Todas as tribos do Eterno lá sobem para adorar, Para agradecer o nome do Eterno - isso é o 
que significa ser Israel. Tronos para julgamentos justos foram estabelecidos ali - os famosos da 
casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém! Sejam prósperos todos os que amam Jerusalém! 
Gente amiga, seja feliz! Estrangeiros hostis, mantenham distância! Pelo bem da minha família 
e dos meus amigos, digo outra vez: "Vivam em paz!" Pelo bem da casa do nosso Deus, o 
Eterno, farei o melhor por você. 

Devido a relevância da cultura Cristã e cultura Judaica em nosso município, solicito a 
aprovação desse projeto de Lei aos Nobres Pares. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/10/2019, p. 93 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


