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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o dia 9 de dezembro como o "Dia do Jardim 
Campo Grande", bairro também conhecido como City Campo Grande, e incluí-lo no 
Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo. O projeto dispõe ainda, entre outras 
providências, que as comemorações se constituam de atividades programadas pela sociedade 
civil, com auxílio do Poder Público, de modo a estimular a cidadania e a solidariedade e, bem 
assim, a fomentar a produção artística e cultural em todas as suas formas. 
 
A data - 9 de dezembro - reconhecida como marco inicial da comercialização do loteamento, é 
a constante da Escritura de Compromisso de Venda e Compra de Terreno firmada pela 
Companhia City Paulista de Terrenos e Melhoramentos, como outorgante vendedor 
compromitente e o Sr. Roberto Marchiori Turquetti, comprador do lote n° 19 da Quadra 15. 
Tal escritura, a primeira do loteamento, foi lavrada no 22° Tabelião, livro 330, fls. 13, de 09 
de dezembro de 1953, registrada sob n° 96 do livro 8-A, fls. 206, 11° Circunscrição de 
Registro de Imóveis, desta Capital. 
 
 De fato, a data em que se registra a comercialização de um primeiro lote de um parcelamento 
de terra que tornou-se um bairro, pode e deve ser uma efeméride eis que ali se configura a 
opção de alguém de, no mínimo, ser proprietário naquele local. No presente caso, após a 
primeira aquisição veio a opção de muitos por adquirir um lote, construir e morar na City 
Campo Grande resultando destas opções o BAIRRO: lotes, edificações e moradores. Enfim, o 
que se pretende é que a data 09 de dezembro de 1953 seja relembrada para sempre como a 
data de nascimento de uma comunidade que  optou por criar raízes num determinado pedaço 
do solo paulistano: o Jardim Campo Grande. 
 
Esta comunidade,  representada pela Sociedade Amigos dos Moradores do Bolsão Residencial 
Jardim Campo Grande, através de seu Presidente Silvio Luz Pinto, e com o endosso da 
Companhia City de Desenvolvimento, através da responsável do Departamento de 
Comunicação, Nancy Assad, manifesta o desejo de que se registre a efeméride de que trata a 
presente proposta e, para tanto, encaminha os documentos que anexamos e que passam a 
integrar o projeto de lei. 
 
Com esta exposição de motivos, conto com o apoio de meus Nobres Pares para a inclusão dia 
09 de dezembro no Calendário Oficial de Eventos do Município para que seja lembrado e se 
comemore, anualmente, o "Dia do Jardim Campo Grande - City Campo Grande"'. 


