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O presente projeto de lei pretende denominar Sadamu Inoue a Escola Municipal de 

Educação Infantil do Jardim Casa Grande resgatando a justa homenagem que foi prestada a 
um dos pioneiros do desenvolvimento da agricultura na Região de Parelheiros. 

De fato, Sadamu Inoue era o nome do logradouro [oficializado através da Lei nº 13.055, 
de 01 de setembro de 2000. Processo administrativo nº 1999-215.556*1] com início na Avenida 
Senador Teotônio Vilela, Cadlog 33015-9. 

Ocorreu que, por força da Lei 16.379, de 01 de fevereiro de 2016 (Projeto de Lei nº 
170/13, dos vereadores Alfredinho e Goulart), a Avenida Sadamu Inoue passou a denominar-
se Estrada Ecoturística de Parelheiros. 

É de se entender que a alteração foi estratégica e necessária para fomentar 
desenvolvimento turístico de Parelheiros, associando a vocação natural da região à 
denominação da Estrada que dá acesso às atrações de ecoturismo. 

No entanto, impende agora resgatar a homenagem ao pioneiro Sadamu Inoue que, 
aliás, reconhecido pelos cidadãos que reivindicaram ao Legislativo Paulistano a denominação 
revogada. 

Reproduzimos, pois, a síntese biográfica do homenageado de modo a justificar o pleito. 

Sadamu Inoue, nasceu em 31 de março de 1909, no bairro de Takaokachuo, município 
de Tossa-shino Estado de Kochi-ken, no Japão. Chegou ao Brasil em 23 de março de 1935 a 
bordo do navio África-Maru, indo direto para o município de Cotia. Empregou-se como 
agricultor no plantio de batata e tomate até o ano de 1943, transferindo-se posteriormente para 
o município de Itapecerica da Serra, onde arrendou uma pequena propriedade. 

Com muito sacrifício adquiriu no início da década de 50 uma propriedade no bairro 
Cipó, na qual passou a dedicar-se a cultura de batata, tomate e hortaliças, na região conhecida 
como Cinturão Verde. 

Participou ativamente de várias organizações. Em 19 de agosto de 1951 fundou a 
Associação Cultural Esportiva de Cipó que presidiu nos anos de 1955, 1956, 1958, 1959, 1963 
até 1966. Dentre as principais reivindicações de sua gestão destaca-se a luta pela implantação 
de energia elétrica para o bairro do Cipó, obtendo êxito. 

Foi também membro do Conselho Deliberativo da Cooperativa Agrícola de Cotia e 
atuou durante muitos anos como Conselheiro da Associação Cipó e da União das Associações 
Culturais de Santo Amaro. Nesta, desde 1979 até o seu falecimento em 31 de maio de 1998. 

Conforme se observa, Sadamu Inoue será sempre um exemplo de trabalho, de 
perseverança e de cidadania plena, por escolha, por vontade. Um imigrante cuja vida de 
trabalho e de luta em prol do bem-estar da coletividade deve servir de inspiração para os 
pequenos educandos que iniciam sua jornada escolar. 

Principalmente nestes tempos, Sadamu Inoue representa a dignidade que deve ser 
exaltada, incutida e disseminada desde a infância. 

Com estas considerações, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da 
presente proposta. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 80-81 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PL 0321/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

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

