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JUSTIFICATIVA 
 
 

O Jockey Clube de São Paulo foi fundado em 14 de março de 1875. Associaram-se à 
entidade setenta e três pessoas e o capital constituído foi de novecentos e noventa mil reais. 
A primeira corrida ocorreu em 29 de outubro de 1876, no Hipódromo da Mooca, na Rua 
Bresser. Em 25 de janeiro de 1941 foi inaugurado o atual Hipódromo da Cidade Jardim. É 
considerado moderno e adequado aos novos tempos. Aloja cerca de dois mil animais puro-
sangue inglês de corrida e tem enorme tradição nesta prática esportiva. 
 
Atravessando todos os momentos históricos de nosso país, as repercussões da Abolição dos 
Escravos, Proclamação da República e as Revoluções de 24, 30 e 32, o Jockey Clube sofreu 
sucessivas suspensões de suas corridas, mas, mesmo assim, foi se firmando dentro da rotina 
e da história da cidade de São Paulo. 
 
Em 1920, o Jockey Club passou a ter capacidade de abrigar dois mil e oitocentos 
espectadores e, em 1923, é criado o Grande Prêmio São Paulo, até hoje uma das disputas 
mais importantes do turfe brasileiro. 
 
Com grande área verde incorporada ao patrimônio ambiental da Cidade o Jockey Club de 
São Paulo é uma boa opção de lazer e representa valores históricos e culturais para a nossa 
população. 
 
Com 128 anos de existência, o clube oferece várias atividades para os sócios: quadras de 
tênis, quadras de futebol, campos de futebol society, ginástica, fisioterapia, sauna, 
cabeleireiro e sala de jogos, corridas, bares e restaurantes podem ser freqüentados por 
qualquer pessoa. 
 
O Jockey Club conta com quatro pistas, uma de grama com 2.119 metros, e outra de areia, 
com 1.993 metros de volta fechada, que são utilizadas para corridas oficiais. Além disso, 
mais duas pistas auxiliares de areia, para treinos. 
 
Adaptando-se aos tempos modernos, hoje a Cidade Jardim é também palco para eventos 
como desfiles de moda, feiras e festas. Abrigou também, e com muito sucesso, o Free Jazz 
Concert de 1998. 
 
O presente Projeto de Lei objetiva impedir a descaracterização do Jockey Club de São 
Paulo, preservando-o e propiciando sua plena utilização. 
 
A proteção do patrimônio cultural e histórico, estão vinculados à melhoria da qualidade de 
vida da população, pois a preservação da memória é uma demanda social tão importante 
quanto qualquer outra atendida pelo Poder Público. 
 
Em conformidade com o inciso 111 do artigo 23 da Constituição Federal é função da 
União, dos Estados e dos municípios preservar os bens culturais e naturais dos brasileiros. 



Compete ao Município de São Paulo, conforme dispõe os artigos 148, 149 e 150 da Lei 
Orgânica, a fixação das diretrizes de política urbana, com a criação de áreas de especial 
interesse histórico, urbanístico, social, ambiental, arquitetônico, paisagístico, cultural, 
turístico, esportivo e de utilização pública. 
 
Assim o Município deverá promover o desenvolvimento das cidades sem destruição do seu 
patrimônio tendo o Plano Diretor como instrumento global e estratégico da Política de 
Desenvolvimento Urbano e ainda criar leis específicas que estabeleçam incentivos à 
preservação. O instrumento do tombamento é reservado para isto. 
 
A iniciativa encontra amparo no artigo 37 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
 
Diante do exposto, solicito a colaboração dessa Edilidade para aprovação da presente 
proposta que permitirá que um bem como o Jockey Club de inestimável valor histórico para 
a nossa cidade seja efetivamente protegido e preservado. 


