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JUSTIFICATIVA - PL 0138/2019 
O presente Projeto de Lei visa elevar o Largo do Rosário à condição de Polo Cultural, 

Histórico e Turístico da Cidade de São Paulo. 

Localizado no bairro da Penha, o Largo do Rosário leva esse nome devido a Igreja do 
Rosário dos Homens Pretos. Construída no século 19 por negros que se convertiam ao 
catolicismo para resistir às agruras da escravidão de uma sociedade escravocrata. O templo é 
uma das igrejas mais antigas da capital e é considerado patrimônio histórico tombado pelo 
município e pelo estado. 

Desde 2002 a praça recebe uma festa religiosa em comemoração ao final da 
escravidão, com programação religiosa e cultural. Além disso, aos fins de semana o local 
abriga uma feira de artesanato. 

Até fins do século XIX, o bairro de Nossa Senhora da Penha de França possuía três 
templos religiosos: a matriz de Nossa Senhora da Penha, a Igreja do Rosário e a Capela de 
São Miguel no arraial do mesmo nome, antigo alojamento indígena. Logradouro oficializado 
pelo Ato 833, de 22 de dezembro de 1915 (Processo nº 122.022/1915) - Nome anterior: Largo 
Floriano Peixoto. 

A propositura mira promover o desenvolvimento econômico sustentável na região; 
atrair e incentivar novos investimentos; facilitar o acesso de turistas e pedestres ao local; 
auxiliar na prevenção à criminalidade com a instalação de câmeras de monitoramento, 
organizar e padronizar o comércio ambulante. 

Há de se considerar o tombamento do templo religioso e a referência histórica 
relacionada à abolição da escravidão no Brasil. Neste sentido, no que concerne 
especificamente à cultura, a Constituição da República estabelece que o Estado garantirá a 
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

Por se tratar de matéria de grande importância para os moradores, domiciliados e 
frequentadores do bairro de Penha, e também para a Cidade de São Paulo, peço o apoio dos 
nobres Pares para aprovação deste Projeto. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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