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JUSTIFICATIVA 
 
 

A Projeto de Lei que ora se encaminha à apreciação deste Legislativo tem por finalidade 
homenagear a Sra. Michie Akama, emprestando seu nome para denominar o logradouro 
público inominado, compreendido entre a Rua Luis Góis e Avenida Jabaquara, que passará 
a designar-se Praça Michie Akama. 
 
A Sra. Michie Akama, nasceu em 18 de Setembro de 1903, na província de Miyagui - 
Japão, filha de Nenosuke Ota e de Dna. Tsuji Ota. 
 
Formada pela Escola feminina "Watanabe" de Tóquio, em 1924. Diplomada na Escola 
Normal Municipal de Tóquio, em 1924. Lecionou durante 5 anos na antiga Escola 
Profissional da cidade de Sendai, atual Universidade Mishima. 
 
Michie Akama e Junji Akama embarcaram no navio "Montevideo Maru", imigraram para o 
Brasil em 1930. 
 
Fixaram-se na Cidade de Cafelândia e trabalharam na fazenda de café, mais tarde na cidade 
de Registro. 
 
Em 1933, fundou a primeira Escola de sua orientação sediada na Rua Conselheiro Furtado, 
município de São Paulo, com designação oficial de "Escola de Corte e Costura São Paulo", 
tendo como objetivo a formação profissional, doméstica, moral e cultural das filhas dos 
primeiros Japoneses. 
 
Seus conhecimentos pedagógicos estão agora a serviço da Comunidade. 
 
Em 1937, amplia seu campo de atuação e inaugura o curso de língua portuguesa, visando a 
facilidade de aculturamento dos descendentes no meio brasileiro e principalmente a 
formação de futuras mães, já na nova sede localizada na Rua Taguá, no bairro da 
Liberdade. Pela necessidade de ampliar cada vez mais suas atividades, por vezes foi 
obrigada a transferir de prédios e em conseqüência a mudança de denominações dos 
estabelecimentos. Assim sucederam-se as escolas com as seguintes designações: "Escola de 
Corte e Costura Tamandaré" e " Escola de Corte e Costura Vergueiro". 
 
Em 1959, instituiu uma Fundação doando todos os bens e patrimônio de sua propriedade 
com o propósito de ampliar cada vez mais suas atividades educacionais, surgindo desta 
forma a atual "Fundação Instituto Educacional Dona Michie Akama", assumindo desde 
então a Presidência desta instituição. 
 
Em 1965, iniciou a campanha junto a comunidade japonesa com o objetivo de angariar 
recursos para a construção de sede própria e prédio escolar da Fundação no terreno 
localizado á Av. Dr. Altino Arantes no bairro de Vila Clementino. Este terreno com área de 



mais de 3.000 m² era de sua propriedade mais tarde doado a Fundação. Iniciando assim, 
simultaneamente, a obra que foi concluída em 1970. 
 
Em 1971, criou o "Centro Educacional Pioneiro", centro este que atende um dos objetivos 
estatutários da Fundação, abrangendo atualmente a Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Médio. Encontram-se hoje mais de 900 alunos. 
 
Michie Akama não descansou, formada no curso normal em Tóquio, provou através de sua 
trajetória de vida que nasceu para ensinar, mas ensinar na amplitude da palavra, ensinar é 
inserir o discente na Sociedade atuando produtivamente. 
 
Publicou as seguintes obras: 1964 "Boas Maneiras no Brasil", 1978 crônicas "Katarigussa", 
1995 crônicas “Katarigussa o Otte”, 1999 coletâneas de textos das palestras "Kooen no 
Tabi". 
 
Recebeu Menções e Honrarias recebidas: em 1967 "Medalha José Bonifácio, pela 
Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalística"; em 1973 "Medalha e Diploma de 
Gratidão da Cidade de São Paulo" outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo; em 
1974 condecorada pelo governo japonês com a Ordem do "Tesouro Sagrado" no grau 5°; 
em 1977 recebeu a "Medalha Ana Néri" pela Sociedade Brasileira de Educação e 
Integração; em 1983 recebimento da comenda "Ordem do Ipiranga" pelo governo do 
Estado de São Paulo; em 2001 recebeu homenagem da "Universidade de São Paulo", por 
ter contribuído de forma relevante para o estreitamento das relações Brasil e Japão. 
 
Faleceu em São Paulo, em 7 de setembro de 2005, faltando apenas 11 dias para completar 
102 anos. 
 
Nobres Vereadores, como ficou demonstrado Michie Akama só enobrecerá nossa cidade, 
cedendo seu nome ao logradouro público inominado, situado entre a Rua Luis Góis e 
Avenida Jabaquara, no Bairro Vila Mariana, assim sendo solicito apoio de V.Exas. para 
prosperar a presente propositura. 


