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JUSTIFICATIVA - PL 0136/2020

O senhor Terushisa Katsurai, conhecido como Luiz Teda Katsurai, nasceu em Marília
18 de agosto de 1945, veio com seus pais, Toshio e Takako Katsurai e seus irmãos residir no
bairro de Perus em 1951, onde abriram a primeira ótica e tinturaria do bairro.

Devido a antroponímia da língua japonesa, e a transliteração dos nomes para a escrita
alfabética, e falta de familiaridade com a língua japonesa, o que dificultava a pronuncia, se
tornou  costume  no  Brasil,  muitos  japoneses  e  descendentes  adotarem  prenomes
abrasileirados, e assim o senhor Terushisa Katsurai, ficou conhecido como Luiz Teda Katsurai.

O senhor Luiz Teda Katsuragi participou ativamente do desenvolvimento do bairro de
Perus, sendo um dos primeiros comerciantes do bairro, atendia os trabalhadores da Fábrica de
Cimento Portland, único empregador do bairro.

Empreendedor pioneiro acreditou no desenvolvimento e no potencial  da região, que
contava  nesta  época  com  apenas  dez  mil  habitantes,  em  21.09.1973,  senhor  Luiz  Teda
Katsuragi  abriu  a  premeria  ótica  e  relojoaria  do  bairro,  onde atendeu muitas famílias,  que
guardam boas recordações do atendimento atencioso que dispensava a seus clientes, além do
cuidado com a precisão e qualidade das armações e lentes fornecidas.

Senhor Luiz Teda Katsuragi abriu também a primeira tinturaria do bairro, que no início
utilizava ferro aquecido a carvão, e realizava todas as lavagens a mão, já que não havia luz
elétrica no bairro.

Os  comércios  fundados  no  bairro  pelo  senhor  Luiz  Teda  Katsuragi  foram  muito
importantes, geraram emprego, e ficaram famosos pela qualidade dos serviços, o que atraia
clientes de outros bairros, que utilizavam o único meio de transporte disponível, o trem que
passava apenas de hora em hora.

Assim solicitamos o apoio aos nobres pares para que possamos aprovar esta justa
homenagem
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