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JUSTIFICATIVA - PL 0285/2015 
O Jardim São Jorge é um Bairro da Zona Sul da Cidade de São Paulo, situado na 

Subprefeitura de Cidade Ademar. 

Conforme relatado por morador antigo, Sr. Antônio Prieto, considerando a década de 
1960 (mil novecentos e sessenta) a Família Fallete, era dona de uma fazenda chamada Morro 
Grande, o chefe dessa Família Sr. Jorge Fallete resolveu lotear as suas terras, toda região da 
fazenda que foi loteada recebeu o nome de Jardim São Jorge, motivado pelo nome do chefe 
dessa Família. 

O Jardim São Jorge tem hoje uma área que inicia na confluência da Rua. Folha da 
Noite com a Rua O Estado de São Paulo, segue até a Rua Correio Paulistano. Tem como 
vizinhança o Jardim Itapura, Jardim Domitilia, Jardim Orly, Jardim Niterói, Jardim São Carlos e 
Vila Imprensa. 

O Bairro possui uma boa infraestrutura, suas ruas e avenidas são pavimentadas, 
possui saneamento básico, tem várias linhas de ônibus que servem ao bairro. Seus moradores 
contam com atendimento de escolas, creches, unidade básica de saúde, entidades sociais, há 
área comercial com supermercados, loja de roupa, academia, empreendimentos como oficina 
mecânica, material de construção, próxima dessa região há hospital, ambulatório médico de 
especialidades. 

Há um terreno situado nas redondezas, onde seja feito a Capela São Jorge, que já 
participa de eventos e colabora com o bairro, este possui caráter suficiente de existência para 
ser colocado como evento comemorativo anual, já que não há dados de data de fundação dele, 
o Jardim São Jorge tem o potencial e merecimento uma data especial qual foi escolhida a data 
do Santo Padroeiro local, dia 23 (vinte e três) de abril. 

Em face do exposto, solicito a colaboração dos nobres Vereadores e Vereadoras desta 
Casa para aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público. 
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