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JUSTIFICATIVA - PL 0395/2018 
O Largo 13 de Maio é um dos polos turísticos mais importantes da cidade de São Paulo 

e localiza-se no distrito de Santo Amaro, no município de São Paulo. 

É um importante centro comercial e um ponto obrigatório de passagem para outras 
localidades e também abriga a Catedral de Santo Amaro. 

Historicamente, o Largo 13 de Maio é uma referência à data da abolição da escravidão 
no Brasil, em 1888 (Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888) e o local 
é o mais alto do distrito de Santo Amaro, é onde o distrito começou a ser ocupada pelos 
portugueses, por meio de missões de jesuítas. 

Segundo dados da Veja São Paulo, o Largo 13 de Maio é conhecido por ser um dos 
pontos mais movimentados da cidade pela circulação diária de 500 (quinhentos mil pessoas), 
e, por isso a necessidade do Projeto de Lei em voga. ¹ 

E como bem pontuado no artigo contido no sitio da Prefeitura de São Paulo, o "Largo 
13 de Maio" já se delineava como centro comercial e ponto obrigatório de passagem para 
outras localidades. ² 

Ao mesmo tempo, o fácil acesso por transporte coletivo, seja de metrô ou de ônibus, 
aumenta o trânsito de pessoas todos os dias. 

Diante do exposto, o projeto de lei se justifica pelo fato de o Largo 13 de Maio ser um 
dos pontos prestigiados de turismo de compras e também o cartão postal da cidade. 

Firmado nesta convicção, solicito a aprovação do projeto pelos meus Nobres pares. 

_____________ 

¹ https://vejasp.abril.com.br/cidades/largo-treze-esta-novo-livre-de-700-barracas-1400-
ambulantes/ 

² 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/santo_amaro/historico/index.php?p
=450 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/08/2018, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br . 
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