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O presente projeto de Lei objetiva alterar a denominação dada à subprefeitura da Casa
Verde/Cachoeirinha no item 4, do Artigo 7º, da Lei 13.399, de 1º de Agosto de 2002, para
SUBPREFEITURA CASA VERDE/LIMÃO/CACHOEIRINHA.

A referência histórica do nome Limão vem do século XIX, devido a um antigo pé de
limoeiro que se encontrava na divisa do atual bairro com a Freguesia do Ó, era ocupado por
chácaras  e  sítios.  O  primeiro  loteamento  do  bairro  ocorreu,  em 1921,  assim este  ano  se
comemora o centenário  do bairro,  suas primeiras famílias eram formadas basicamente por
descendentes de italianos e portugueses. Somente através da Lei nº 8.092, de 28 de fevereiro
de 1964, que o Limão passou a ser o 44º subdistrito do Município de São Paulo.

O  distrito  do  Limão  abrange  várias  vilas  como:  Vila  Munhoz,  Vila  Barbosa,  Vila
Carbone, Vila Carolina, Cristo Rei, Vila Diva, Vila Espanhola, Jardim das Graças, Vila Itapeva,
Bairro do Limão, Sítio do Morro, Jardim Pereira Leite, Vila Prado, Jardim Primavera, Vila Santa
Cândida,  Vila  Santa  Maria,  Parque  São  Luís,  Vila  Siqueira.  Suas  principais  vias  são:  Av.
Celestino Bourroul, Av. Deputado Emílio Carlos, Av. Nossa Senhora do Ó, Av. Antônio Munhoz
Bonilha, Rua Carolina Soares, Rua Roque de Moraes, Av. Clávasio Alves da Silva, Av. Inajar
de Souza, Av. Casa Verde e Av. Braz Leme, Ponte Julio Mesquita.

No distrito do Limão, concentra-se o maior número de áreas industriais e armazéns,
próximos  à  Marginal  Tietê,  sendo  um  bairro  de  classe  média  que  conta  com  uma  boa
infraestrutura de transportes, grande número de residências, escolas públicas e particulares,
entre, as escolas particulares, destaca-se o Colégio Padre Moye, fundado em 1942.

Entre as empresas salienta-se a sede do jornal Estado de São Paulo, Jornal Esportivo
Lance, Centro de Tradições Nordestinas, onde ocorrem shows típicos desta região brasileira, e
um  pouco  sobre  os  costumes  do  Nordeste,  a  Rádio  Atual,  CDC  Primavera,  CDC  Vila
Palmeiras,  Escolas de Samba,  Coordenação Regional  das Obras  de Promoção Humana -
CROPH,  Centro  de  Referência  Especialidade  de  Assistência  Social  -  CREAS,  Força
Humanitária  Nosso  Lar,  Associação  Menino  de  Deus,  Casa  Padre  Moye,  Sociedade
Beneficente Santo Expedito, biblioteca Pública-Menotti Del Picchia, UBS-Adelaide Lopes, Bom
Prato, Eco Ponto, 40º Distrito Policial,  Carrefour e Paróquia Santo Antônio do Limão, onde
muitos  vão  fazer  seus  pedidos  de  ação  de  graças  e  pedir  uma  mãozinha  ao  Santo
casamenteiro, entre tantos outros comércios e industrias ali localizados.

Englobado à Subprefeitura com os bairros da Casa Verde com área de 7,10 Km², com
população de 85.624 e Densidade Demográfica de 12,060 hab/Km² (criado em 1913), Limão
com  área  de  6,30  Km²,  com  população  de  80.229  e  Densidade  Demográfica  de  12,735
hab/Km² (criado em 1921) e Cachoeirinha (criado em 1933), que tem uma área de 13,30 Km²,
com população de 143.523 e Densidade Demográfica de 10,791 hab/Km².

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que representa o Limão, por sua vez,
atinge o indicador de 0,847, considerado elevado para os padrões nacionais e escancarando o
potencial da região no que se refere à qualidade de vida e infraestrutura.

O orçamento  da  Subprefeitura  este  ano  foi  de  R$  24,9  milhões,  que  estão  sendo
investidos na manutenção e operação de áreas verdes e vegetação arbórea, manutenção de
sistemas de drenagem,  manutenção e obras  de saneamento  básico  urbano,  atividades de
promoção cultural, entre outras ações.

Atualmente, o bairro está em constante crescimento, com um aumento considerável
nos lançamentos imobiliários,  as pessoas em busca de qualidade, conforto e infraestrutura
onde lhes proporcionem uma vida melhor.



Ressalta-se  ainda,  que  o  Limão  faz  fronteira  com  os  distritos  da  Barra  Funda,
Freguesia do Ó, Cachoeirinha e Casa Verde, nas porções Oeste e Norte da cidade e serve
também de caminho para os bairros da Brasilândia e Lapa.

Assim, demonstrada a importância histórica, econômica e cultural do bairro do Limão,
seu nome deve constar na nomenclatura da subprefeitura, como pleiteado no referido projeto
de Lei."

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2021, p. 107

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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