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JUSTIFICATIVA - PL 0488/2016 
Na região de chácaras conhecida genericamente como "Escolástica Honorata" (cuja 

ocupação remonta ao ano de 1865), na divisa entre o antigo "Sítio do Cuca" (atual Bairro 
Siciliano) e a chácara de Virgílio Goulart (hoje bairro de Vila Pompeia), entrecortado pelas 
águas do Córrego da Água Preta, encontra-se o berço da atual Vila Anglo - Brasileira, cujo 
primeiro registro de imóvel com seu nome deu-se em 08 de agosto de 1927, sendo, portanto, 
esta, sua "data de nascimento" como bairro. 

A "Vila Anglo Brasileira", como passou a ser identificada nos mapas da capital paulista, 
a partir da década de 1930, está localizado na zona oeste da cidade de São Paulo, no distrito 
de Perdizes. 

A Vila Anglo Brasileira recebeu este nome para homenagear os ingleses que foram 
muito influentes na Vila Romana, já que lá construíram fábricas como a Santa Catarina, 
produtora de Louças na rua Aurélia, a ferrovia São Paulo Railway na região da Lapa e Água 
Branca, além de vários sobrados geminados que ainda estão lá Não se pode esquecer, 
também, que na região próxima da Vila Romana, o atual Nacional A.C, começou seus dias 
como "São Paulo Railway". 

Mesmo localizada próxima ao centro da capital paulista, a Vila Anglo, conservava suas 
características provincianas ainda durante a década de 1950, com ruas de terra e carroceiros 
itinerantes que comercializavam produtos em suas vias, conhecendo um "boom" de 
desenvolvimento a partir da Era JK. 

Orgulhosos de seu bairro, os moradores clamam pela inserção no calendário da 
cidade, da inclusão do dia da Vila Anglo, razão pela qual, conto com o apoio dos meus nobres 
pares na aprovação dessa justa homenagem. 
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