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JUSTIFICATIVA - PL 0623/2017 
O bairro Piraporinha nasceu da parte de uma grande fazenda chamada Tuparoquera, 

adquirida no final do século XIX, quando Santo Amaro ainda era um município. No passado 
essa região servia de passagem para os que iam ao Embu e Itapecerica da Serra e parada 
obrigatória aos que seguiam viagem, sendo que muitos viajantes paravam no largo conhecido 
como Largo de Piraporinha. Segundo relatos de moradores da região, em meados do século 
XX, o sr. Amaro Antonio de Araújo, morador antigo da região, o qual ajudou a desenvolver e 
que em sua homenagem foi dado o seu nome a uma rua na região, doou um terreno nas 
mediações da Estrada do M'Boi Mirim e o Córrego Ponte-Baixa para construir a primeira 
Capela de Tuparoquera em homenagem aos romeiros de Pirapora, atualmente denominada a 
Paróquia Bom Jesus de Piraporinha, a qual tornou-se referência na formação do bairro. Apesar 
de não constar na divisão administrativa da cidade, Piraporinha é na realidade um conjunto de 
bairros por reconhecimento de sua comunidade, sendo que no entorno do Largo de Piraporinha 
desenvolveu-se um ativo comércio composto por estabelecimentos de pequeno e médio porte. 
Entretanto, apesar de alguns avanços nas últimas décadas, o Largo de Piraporinha ainda não é 
reconhecido pela Municipalidade como logradouro oficial. Deste modo, tendo em vista a 
relevância histórica e social da Paróquia Bom Jesus de Piraporinha e seu nome estar atrelado 
ao bairro de Piraporinha, bem como o rico comércio estabelecido no entorno de um largo 
conhecido na região como Largo de Piraporinha, apresento a presente proposição para 
valorizar a região e seus moradores. 
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