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JUSTIFICATIVA - PL 0406/2016 
Visa a presente propositura instituir a "Semana do Cooper Matsuri" no Calendário 

Oficial do Município de São Paulo , a ser comemorada na primeira semana do mês de julho de 
cada ano, evento que reúne a comunidade nipo-brasileira, com entrelaçamento das duas 
culturas, com apresentação de artes marciais como iaido, kembu, shibu; musicas com 
instrumentos musicais típicos como Taiko Okinawa Shishimai , danças típicas como Matsuri 
dance, Quadrilha , Sertanejo , Shamissem, com Workshops, de Artes Marciais, danças de 
salão, matsuri dance Origami, Pedraria, Pintura em tela, Tear, e diversas outras atividades. 

Os Matsuris (festivais), remontam suas raízes na milenar cultura japonesa e perdem-se 
na noite dos tempos. Originalmente, eram uma prática xintoísta, mas atualmente comemoram 
um evento sazonal ou histórico e feriados tradicionais. Alguns matsuris são realizadas ao longo 
de vários dias, solenes ou não e envolvem milhares de pessoas e outros que envolvem apenas 
uma pequena comunidade; acompanham celebrações urbanas e rurais. Muitos matsuris 
relacionam-se com o cultivo do arroz porque este constitui a fundação da cultura japonesa, 
outros celebram o trabalho, a história ou cultura nacional. São uma exibição espetacular de cor, 
símbolos, trajes e ritos, e são sobretudo, uma forma de veneração , um encontro feliz do povo 
japonês com o divino, e contribuem para a sua forte identidade espiritual, para celebrarem a 
natureza e o renovar incessante através da estações, para divertirem-se com a família e os 
vizinhos, reafirmando os laços comuns . 

A tradição do " Cooper Matsuri" no município de São Paulo remonta aquele que foi o 
maior empreendimento agrícola e cooperativista de mais de seis décadas do século XX e 
marco inicial do associativismo e cooperativismo iniciado no Brasil, a Cooperativa Agrícola de 
Cotia e ao Coopercotia Atlético Clube, este fundado em 1942. 

Em dezembro de 1927, foi fundada a "Sociedade Cooperativa de Responsabilidade 
Limitada dos Produtores de Batata em Cotia" criada por produtores nikkeis de batata de Cotia, 
Jaguaré, Morro Grande e outras comunidades rurais do subúrbio de São Paulo. Foi o 
surgimento do que veio a se tornar a maior cooperativa agrícola da América Latina, a 
Cooperativa Agrícola de Cotia. Em 1932, a cooperativa adotou o sistema de trabalho em três 
atividades: compra centralizada de insumos agrícolas, vendas das batatas em comum e 
formação de um fundo para o crédito para seus associados terem aporte de capital para 
implantar e conduzir suas lavouras. E em 1933, após a promulgação do decreto-lei sobre 
cooperativas em 1932, foi reformado o estatuto e formada a Cooperativa Agrícola de Cotia. Em 
18 de julho de 1942, na reunião das equipes esportivas dos funcionários que representavam a 
Cooperativa Agrícola de Cotia em campeonatos foi fundada a Coopercotia Atlético Clube. 

Durante 67 anos, a Cooperativa Agrícola de Cotia, conhecida como CAC alavancou a 
economia e a produção agrícola no país, dita a maior cooperativa agrícola que já existiu em 
São Paulo e há 38 anos a Coopercotia Atlético Clube vem realizando este evento que é o 
encontro de gerações nikkeys, seus descendentes e a comunidade brasileira. 

A eles queremos render nossas homenagens, inserindo no Calendário Oficial do 
Município a " Semana do COOPER MATSURI" a ser comemorado anualmente no mês de 
julho, como símbolo e memória cultural imaterial de imigrantes e descendentes japoneses, 
como remanescentes dos tempos glórios de uma das primeiras Cooperativas Agrícolas do país 
que muito contribuiu com pesquisas e desenvolvimento de modelo de negócio para alavancar o 
agronegócio e a exportação de "commodities" principais produtos de exportação, fonte de 
divisas e riquezas ao país; requeiro pois, a aprovação dos nobres Pares para a presente 
propositura. 
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