
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0567/2015 
Rosa Matsuoka Higashi, filha de imigrantes japoneses, nascida em Osvaldo Cruz, no 

interior do Estado de São Paulo em 02 de setembro de 1943. 

Trabalhou na lavoura, no sítio da família, junto com as suas irmãs; casou-se aos 21 
(vinte e um) anos de idade, dando luz a 4 (quatro) filhos, sendo 3 (três) vivos 1 (um) falecido. 

Chegou à capital em busca de uma vida nova, uma vez que perdeu toda a colheita em 
decorrência de uma geada muito forte, sendo que neste momento a Sra. Rosa residia no 
município de Jales, interior de São Paulo, mudando-se para a capital de São Paulo em meados 
dos anos 70. 

Sua primeira residência na capital de São Paulo foi na região do Itaim Paulista, 
localidade esta cuja concentração de imigrantes nordestinos é de conhecimento público e 
notório, imigrantes estes que acolheram a Sra. Rosa com os braços abertos e corações 
fervorosos. 

Mulher forte e guerreira em uma época ainda conservadora, sempre auxiliou o seu 
esposo na labuta em busca de melhores condições de vida para a sua família, lutando pelos 
direitos da mulher trabalhadora e do cidadão brasileiro, o que a motivou a abrir um comércio na 
Rua Acadêmicos de São Paulo, no Jardim Camargo Novo. 

Sem estudos formais, aprendeu de forma solitária e autônoma a administrar empresas 
e lidar com números para atuar em seu empreendimento, trabalhando sempre com o escopo 
de auxiliar no orçamento familiar e, por fim, completava a sua jornada dupla de trabalho 
praticando os serviços domésticos. 

Os derradeiros anos da Sra. Rosa Matsuoka Higashi foram vividos no município de 
Ferraz de Vasconcelos, município este onde a Sra. Rosa levantou a sua casa e um novo 
comércio, sendo uma das fundadoras da Vila Margarida. 

Ora, não fosse pela vida sofrida desta cidadã brasileira que com parcos rendimentos 
manteve a dignidade de sua família no seio da sociedade, há que se reassaltar ainda a força 
de vontade e inteligência desta guerreira que ao tornar-se empreendedora fomentou o 
comércio em São Paulo e, por fim, deve-se dar luzes à luta pelos direitos do cidadão e à 
defesa da sociedade praticados pela Sra. Rosa Matsuoka Higashi. 

Dessa forma, justifica-se a importância desta nova denominação, por sua extensa 
história e pelo seu compromisso com as comunidades menos abastada do Município de São 
Paulo. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis 
e solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 
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