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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o dia 28 de maio como o "Dia de Vila 
Missionária" e incluí-lo no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo dispondo 
ainda, entre outras providências, que as comemorações se constituam de atividades 
programadas pela sociedade civil, com auxilio do Poder Público, de modo a estimular a 
cidadania e a solidariedade e bem assim fomentar a produção artística e cultural em todas 
as suas formas. 
 
A data - 28 de maio - reconhecida como marco de sua denominação é a constante da Ata da 
Assembléia Geral dos Sócios Fundadores da Sociedade Amigos do Bairro de Vila 
Missionária e Adjacências, primeiro documento oficial que faz referência ao nome do 
bairro registrado no 3° Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica - SP. 
 
O mencionado documento, que faz parte integrante desta exposição de motivos registra que 
"às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e oito de maio de hum mil 
novecentos e setenta e dois, na sede social provisória a convite do grupo promotor da 
fundação da erigenda sociedade, reuniram-se setenta e três moradores do bairro da Vila 
Missionária e adjacências, para constituição jurídica da dita sociedade” (grifamos). Mais 
adiante no mesmo documento está registrada a eleição da diretoria da entidade que teve 
como primeiro presidente o Padre Aldo da Tofori, missionário designado pelo Pontifício 
Instituto das Missões – PIME 
 
De fato, o bairro nasceu em decorrência da compra de uma gleba, pelo PIME - Pontifício 
Instituto das Missões, com 533 mil metros quadrados, para a construção da casa regional e 
do seminário. A compra foi realizada em 1961 mas, de acordo com o registro feito pelo 
padre Teodoro Negri na biografia do Padre Aldo da Tofori, o terreno encontrado "era 
isolado, longe da cidade, sem estradas, sem nada só bosque. Não havia nenhum acesso, sem 
Comunicações só em 1962 foi traçado o mapa do terreno.” 
 
Relata ainda o missionário que foram anos de luta para ligar o terreno à estrada, para 
desbravá-lo e para obter água e luz. Outras tantas dificuldades tiveram que ser vencidos na 
aprovação da Prefeitura e até para receber o título definitivo da posse do terreno. 
Finalmente, em Maio de 1972 ficou pronta a casa que seria a residência oficial dos padres o 
que coincide com a Ata de Assembléia Geral dos Sócios Fundadores da Sociedade Amigos 
do Bairro de Vila Missionária e Adjacências. 
 
Demonstrada, pois, a pertinência da efeméride, conto com o apoio dos nobre pares para a 
aprovação da presente proposta. 


