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JUSTIFICATIVA - PL 0395/2019 
A presente proposição tem por finalidade alterar a denominação do logradouro público 

nominado de Largo da Pólvora para Largo da Pólvora - Imigração Japonesa, localizado no 
Distrito da Liberdade, da Subprefeitura da Sé. 

LARGO DA PÓLVORA & IMIGRAÇÃO JAPONESA 

O Largo da Pólvora é uma praça localizada no centro da cidade de São Paulo, no 
distrito da Liberdade, e fica localizado na Avenida da Liberdade, 535, entre a Rua Tomás 
Gonzaga e a Rua Américo de Campos, uma das áreas mais japonesas do Brasil, é o Largo da 
Pólvora, junto com a região da Liberdade. Até o século 17, a região permaneceu praticamente 
despovoada, mesmo sendo passagem do fornecimento de produtos de São Paulo para Santo 
Amaro, Santos, etc. Nessa época, a principal atividade econômica era o fornecimento de gados 
que percorriam algumas estradas, onde ergueram-se chácaras e algumas casas. O Bairro da 
Liberdade era considerado uma área periférica até o século 19, quando era conhecida como 
Bairro da Pólvora, graças à Casa de Pólvora, construída em 1754 no atual Largo de mesmo 
nome, o atual Largo da Pólvora. 

Durante o século XVIII, quando a Praça da Liberdade ainda servia como palco para 
execuções públicas, o local onde hoje está o Largo da Pólvora era um grande armazém de 
explosivos. 

Em 1832, a Prefeitura de São Paulo mandou demolir o armazém, e o local onde ele 
estava situado ficou conhecido como Largo da Pólvora. O local mantém seu nome desde 1830, 
época da Colônia Imperial Portuguesa, quando era utilizado como paiol. Assim como outras 
localidades da cidade, a área que abriga a Liberdade surgiu a partir do loteamento de chácaras 
existentes até o século 19. Desde então, o bairro passou por um processo de ocupação, 
principalmente de imigrantes japoneses. 

O prefeito Olavo Setúbal oficializou o nome em 1978, em comemoração ao 
septuagésimo aniversário da imigração japonesa no país, marco dos 70 anos da imigração 
iniciada em 1908 no Brasil com a vinda do navio Kasato Maru. Ali foi construído um jardim 
oriental, com três lagos de peixes ornamentais, e instalados dois bustos em homenagem a 2 
dos 4 pais da imigração japonesa. 

No ano de 2018 o Largo da Pólvora passou por uma revitalização, através do Termo de 
Cooperação PRSE-019/2018, na ocasião dos 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil, e foi 
entregue revitalizado para a população em comemoração dos 40 Anos da Oficialização do 
Largo da Pólvora. 

No próximo dia 15 de junho de 2019, haverá a "Cerimônia de Inauguração dos Bustos" 
de RYU MIZUNO e UMPEI HIRANO e do "1º Aniversário de Revitalização do Largo da 
Pólvora", onde os 2 (dois) novos Bustos serão adicionados aos outros 2 (dois) Bustos já 
existentes de SHUHEI UETSUKA e HACHIRO MIYAZAKI, em comemoração aos "111 Anos da 
Imigração Japonesa no Brasil". 

Por toda a identidade existente entre o Largo da Pólvora e a comunidade Japonesa 
desde a sua chegada ao Brasil e principalmente ao Bairro da Liberdade, a comunidade 
japonesa, a pedido do Sr. Hermann Neto e dos participantes do Termo de Cooperação, 
solicitam que o nome do Largo da Pólvora tenha uma extensão, como um sobrenome, 
passando a chamar-se de: LARGO DA PÓLVORA - IMIGRAÇÃO JAPONESA. 



Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente 
medida visto que se reveste de interesse público. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/06/2019, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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