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CONCEDE
TÍTULO
DE
CIDADÃ
MATO-GROSSENSE A SRA. MATSUYO IDE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Conceder Título de Cidadã Mato-grossense a Sra. Matsuyo Ide.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Matsuyo Ide, natural de Fukuoka, no Japão, nascida em 27 de junho de 1.929, viúva do Sr. Hideo Ide, com
quem foi casada por 66 anos.
Matsuyo e Hideo, após as dificuldades da 2ª Grande Guerra Mundial, embarcaram em um navio que viria
para o Brasil, no ano de 1957, atrás de uma nova esperança em reconstruir sua família e suas vidas.
Tiveram três filhos no Japão e cinco em território brasileiro, são eles: Marcia, Rubens, Sonia, Regina, Joana,
Célio, Adalto e Marlene.
Depois de passados mais de dias a bordo, regados à náusea provocada pelo balouçar da embarcação e ao
calor, os imigrantes desembarcaram no cais de Santos-SP.
Após chegar no Brasil, estabeleceram-se em terras no norte de Mato Grosso, onde a seringa era a principal
atividade, ficando por lá cerca de seis anos. Em seguida, ficou um ano em Cuiabá e três anos em Irenopolis.
Devido as más condições em que viviam, dificuldades para os seus filhos estudarem, que no caso andavam
mais de 7 km para chegar até a escola, resolveram se mudar para o município de Rondonópolis-MT.
Na área urbana de Rondonópolis, o casal iniciou trabalhando com horta na antiga granja do pioneiro William
Moraes, além da feira. Em 1970, abriram a Frutaria Tóquio, com endereço inicial na Rua Otávio Pitaluga,
passando posteriormente por vários endereços.
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Hoje, nada mais justo em homenagear esta grande mulher que fincou raíz nesse estado para criar seu 08
filhos, 19 netos e 11 bisnetos, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação do Requerido projeto que
pleiteia o Título de Cidadão Mato-grossense a Matsuyo Ide.
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