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JUSTIFICATIVA - PL 0716/2021 

Por conta do empenho dos cidadãos, principalmente da comunidade Coreana para 
com o espaço público objeto do presente Projeto de Lei, é direito dos mesmos que tenham um 
nome que lhes agradam. 

No dia 01/10/2021 foi inaugurado no local um jardim, com plantas e flores adquiridas 
pela associação coreana, cujas obras foram monitoradas pela subprefeitura da Sé. Estavam 
presentes na inauguração, o cônsul-geral da República da Coreia, Sr. Insang Hwang, o 
Coronel Marcelo Vieira Salles (subprefeito da Sé) e líderes da comunidade coreana. 

Com efeito, no local encontra-se instalado o monumento URI, que representa a união 
entre os brasileiros e coreanos. Implantado no dia 12 de agosto de 2019, o monumento URI é 
símbolo da comunidade coreana no Bom Retiro e significa Vamos Caminhar Juntos. 

Inspirado em totens da antiga cultura popular coreana (Jang Seung), normalmente 
produzidos em madeira e erguidos nas entradas das vilas e aldeias em pares, o Uri é uma 
espécie de guardião e simboliza união, força e proteção. O lançamento integrou as 
comemorações dos 55 anos da imigração coreana no Brasil. 

O Brasil abriga expressiva comunidade de origem sul-coreana, com cerca de 50 mil 
pessoas, estabelecidas principalmente na cidade de São Paulo. Trata-se da maior comunidade 
de coreanos na América Latina, a terceira maior população coreana fora da Ásia e a décima 
primeira no mundo. O primeiro grupo de 109 pioneiros partiu da cidade de Busan, em 
dezembro de 1962, aportando em Santos, em fevereiro de 1963. 

Importante, ainda, citar que no dia 31 e outubro de 2021 comemorar-se-á 62 anos de 
Relações Diplomáticas entre Coreia e Brasil. 

Em respeito a esse anseio, ciente da grandeza cultural da importância da Comunidade 
Coreana para o bairro e para a Cidade de São Paulo, é que encaminho essa propositura para 
apreciação e aprovação dos nobres Pares. 

 

 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/10/2021, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/
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