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BRAVA GENTE NIKKEI

O 
s japoneses que aqui aportaram a partir de 1908, com a chegada 
do navio Kasato-Maru em Santos, vieram imbuídos de sonhos e 

esperanças de uma vida melhor. A eles nossa gratidão pelas contribui-
ções importantes para a nossa economia, sobretudo no cooperativismo, 
pesca e agricultura, com inovadoras técnicas de produção e do cultivo 
de novos produtos.  

Introduziram em solo brasileiro alta tecnologia em floricultura, 
olericultultura hidropônica, fruticultura e avicultura. A disciplina auste-
ra e o compromisso com o conhecimento, típicos das tradições japone-
sas, gestaram professores, técnicos, cientistas e profissionais em múlti-
plas áreas, essenciais para o desenvolvimento da inteligência nacional.

A saga dos japoneses no Brasil, entretanto, foi também marcada 
por fortes adversidades. De todos os vários grupos de imigrantes, sem 
dúvida foram os japoneses os que mais sentiram as diferenças culturais. 
A começar pela língua, passando pela culinária, até chegar à religião 
(eram, em sua maioria, budistas e xintoístas). 
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Graças ao denodo e ao entusiasmo que a caracterizou, essa brava 
gente suportou e superou o preconceito e os problemas de adaptação 
em terras tropicais, sem contar com apoio técnico do governo brasileiro. 
No Parlamento Paulista não foi diferente. Desde a eleição do primeiro 
imigrante, em 1951, superaram as desconfianças dos paulistas dada a se-
riedade e gabarito com que realizaram a atividade parlamentar em prol 
do desenvolvimento paulista e brasileiro. 

Não podemos olvidar que a eleição do primeiro nikkei 
ocorreu apenas seis anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, 
quando muitas feridas ainda estavam abertas devido à integração 
do Japão às forças do Eixo contra os Aliados. Feridas que o tempo 
cicatrizou em definitivo.

Este livro, produzido pela Divisão de Acervo Histórico da Assem-
bléia Legislativa do Estado de São Paulo em homenagem ao Centenário da 
Imigração Japonesa, traz estudo acurado sobre o trabalho dos 22 nikkeis 
que atuaram em nosso Parlamento. Remonta aos debates, com documentos 
da época, desde o Império, quando se iniciaram as discussões em relação à 
vinda de imigrantes asiáticos para o Brasil, até os dias de hoje.

O trabalho traça um perfil do mandato de cada um dos 22 ni-
kkeis. A publicação não faz julgamento político ou ideológico desses 
deputados. Faz um excerto de dados biográficos e da vida política, 
para que o leitor construa o seu juízo sobre o trabalho parlamentar 
e as posições políticas de cada um deles. Os discursos dos nikkeis 
falam por eles.

A relevante produção legislativa dos deputados nikkeis que so-
bremaneira contribuíram para o desenvolvimento de São Paulo e do 
Brasil não poderia passar ao largo das comemorações do Centenário da 
Imigração Brasileira. A Assembléia Legislativa, ao produzir este livro, 
preserva e divulga a memória da Instituição.

A Mesa Diretora espera que a edição deste trabalho auxilie na 
percepção da relevância de reconhecer a imensurável contribuição de 
gerações de japoneses no árduo trabalho de cem anos que dinamizou 
nossa economia e nossos costumes.

A todos os japoneses e descendentes nossa gratidão no ano do Cen-
tenário da Imigração Japonesa, pelos exemplos de resignação e persistência 
em vencer numa pátria longínqua, que hoje reconhece o seu valor.  

Deputado Edmir Chedid  (2º Secretário), Deputado Vaz de Lima 
(Presidente) e Deputado Donisete Braga (1º  Secretário)
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E 
ste livro integra as comemorações que a Assembléia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo realiza por ocasião do Centená-

rio da Imigração Japonesa para o Brasil. Ele foi organizado com 
base na documentação primária dos arquivos da ALESP, referentes 
à imigração e à integração dos japoneses na sociedade paulista e 
brasileira. Ele tem como objetivo contribuir na reconstrução dessa 
história centenária e apontar as possibilidades que o acervo coloca 
aos pesquisadores. 

Como observou Kiyoshi Harada, organizador do livro O nikkei 
no Brasil, entre as características que marcam a integração dos imigran-
tes na sociedade para a qual se mudaram, encontra-se a presença nos 
cargos eletivos e em altos postos do Estado. Assim, observa o autor, 
o Brasil se destaca de todos os demais países. Dezenas de nikkeis já 
ocuparam altos cargos por nomeação ou eleição, chegando aos Poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo.

Essa constatação se confirma plenamente no Legislativo de São 
Paulo. Em 1951, com a eleição de Yukishigue Tamura, o primeiro nissei 
chegou à Assembléia, seguido de outros 21 deputados, dois japoneses 
naturalizados, dezenove nisseis e um issei. 

No entanto, em meio à documentação existente na ALESP, as 
primeiras menções aos japoneses recuam ao período do Império, aos 
debates sobre a política de imigração de trabalhadores para São Paulo. 
Foi na década de 1870 que se começou a cogitar a vinda de imigrantes 
asiáticos para o país. Houve diversas articulações, que sempre esbarra-
ram na preferência dada aos europeus, até 1908.  

Após a chegada do navio Kasato-Maru, os registros históricos 
apontam para diferentes aspectos da imigração e da adaptação dos japo-
neses no Brasil. Há uma série de documentos que trata do assentamen-
to de colonos na região do Vale da Ribeira, em São Paulo, origem de 
várias cidades. Na década de 1920, encontramos um debate no qual os 
parlamentares avaliavam os resultados obtidos pela vinda dos japoneses 
e discutiam os rumos da política imigratória, tendo como alternativa a 
migração de nordestinos. 

Podemos destacar ainda dois aspectos interessantes que os do-
cumentos nos trazem. Em primeiro lugar, a discussão, no Congresso Le-
gislativo de São Paulo, sobre “o perigo amarelo”, tema que culminou 
com as drásticas restrições impostas a japoneses, italianos e alemães, a 
partir de 1942, quando o Brasil entrou na Guerra. E, em segundo, mo-
mentos na história da integração comercial e cultural entre ambos os 

países, como a venda de café para o Japão e a participação de delegados 
do Estado de São Paulo na primeira missão econômica brasileira, que 
visitou aquele país, em 1937.

Esse conjunto de documentos, anteriores à Segunda Guerra 
Mundial, é objeto da primeira parte desse livro. Em seguida, tratamos 
dos parlamentares nikkeis que passaram pela Assembléia. 

A eleição de Yukishigue Tamura demonstrou que as feridas aber-
tas durante a Segunda Grande Guerra fechavam rapidamente, fato que 
se evidenciaria nas legislaturas subseqüentes, com a presença de vários 
parlamentares de origem japonesa. Na 5.ª Legislatura, por exemplo, ini-
ciada em 1963, a Assembléia chegou a contar com quatro parlamentares 
nikkeis e um suplente. 

O trabalho dos 22 deputados na Assembléia reflete a história 
dos japoneses no Brasil. Até a década de 1970, notam-se estreitas vin-
culações entre os parlamentares e a colônia, fato que se constata em 
evidências como a origem dos votos dos parlamentares ou nas pro-
posições e nos discursos que apresentaram – muitos deles voltados à 
agricultura ou a municípios onde a colônia se concentrava. A partir de 
então, essa vinculação começa a se diluir: alguns parlamentares nikkeis 
passaram a ser eleitos com votos que não eram majoritariamente da co-
munidade japonesa, a qual, por sua vez, surge cada vez mais dispersa 
no conjunto da sociedade, contribuindo para a sua miscigenação. 

Contudo, desde o princípio, os nikkeis estavam plenamente in-
tegrados e atuavam com grande desenvoltura em diferentes articulações 
políticas e partidárias. Também professavam diferentes opções ideológi-
cas, tratavam dos mais variados assuntos e participavam ativamente nas 
decisões de interesse de toda a sociedade paulista e brasileira. 

Essa integração foi facilitada pelo fato de o Legislativo paulista ser 
uma assembléia com grande presença de imigrantes e migrantes. Em 1951, 
entre os deputados eleitos naquele ano, os sobrenomes portugueses ainda 
eram maioria, mas, além do primeiro nissei, encontramos vários descenden-
tes de imigrantes italianos, árabes, judeus, espanhóis e de outras nacionali-
dades, bem como migrantes de diferentes partes do Brasil. 

Nos textos relativos a cada parlamentar, buscou-se traçar um 
perfil do mandato de cada um dos 22 nikkeis, dividindo a abordagem 
em duas partes. Na primeira, reunimos dados biográficos essenciais so-
bre os parlamentares. A seguir, tratou-se da trajetória de cada deputado 
na Assembléia: as legislaturas, o número de votos, os partidos políticos a 
que se filiou, as comissões legislativas que integrou, cargos que ocupou 
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na Mesa Diretora e os projetos que foram transformados em leis. Foram 
incluídas breves referências históricas para situar as propostas na sua 
conjuntura. Nesse sentido, incluímos menções indicativas da conjuntura 
política e econômica, tanto no plano nacional quanto no estadual. O 
trabalho também contou com entrevistas concedidas por ex-parlamen-
tares, familiares e colaboradores.

Diante do elevado número de discursos e proposições (pro-
jetos, indicações, moções e requerimentos) que o conjunto de de-
putados nikkeis apresentou – mais de oito mil –, organizamos um 
painel, destacando as principais áreas de interesse, discursos, pro-
jetos, polêmicas, vinculações político-partidárias e também mani-
festações de época, que os parlamentares expressavam. Ao final do 
livro foi incluído um anexo com breve descrição de cada tipo de 
iniciativa legislativa. Outro anexo traz tabelas com a composição 
partidária na Assembléia, a partir de 1947. 

As iniciativas dos deputados, objeto do estudo aqui apresentado, 
são apenas uma parte da complexa atividade parlamentar. Entre outras, o 
deputado integra comissões legislativas, elabora pareceres, participa dos 
debates e votações de plenário. Em suma, é partícipe de todas as decisões 
da instituição. Desde 1951, quando os japoneses chegaram a Assembléia, 
foram aprovadas mais de treze mil leis, que ordenam e disciplinam os 
mais variados aspectos da sociedade de São Paulo, além de guardarem a 
gigantesca transformação por que passaram os serviços e a estrutura esta-
tal de São Paulo. Com isso, não esgotamos as amplas possibilidades que 
os arquivos da ALESP oferecem. Assim, o estudo apresenta uma parte do 
trabalho, um momento específico, em uma determinada conjuntura da 
história política desses parlamentares. 

A vasta produção legislativa dos deputados nikkeis registrou a 
nossa história recente de forma muito particular. Nela encontramos as 
grandes transformações sociais, econômicas, culturais, os embates po-
líticos e ideológicos, retratados no seu desdobramento cotidiano, tra-
tados de forma pontual, em diferentes proposições, discursos, debates, 
reuniões e sessões. Tal produção expressa igualmente os “anseios das 
bases”: os problemas, os projetos e as concepções políticas específi-
cas de diferentes segmentos de trabalhadores, empresários, artistas, 
profissionais das várias áreas, prefeitos, vereadores, comunidades, en-
tidades, em suma, interesses os mais diversos presentes na sociedade 
que se fizeram expressar através dos deputados e buscaram soluções 
no Legislativo. 

Ao analisar a trajetória desses parlamentares ao longo dos mais 
de cinqüenta anos, deve-se considerar que o Poder Legislativo mudou 
constantemente em todos os seus fundamentos: representação, legisla-
ção, controle do Executivo e legitimação. Bastaria lembrar que o país vi-
veu sob três diferentes ordens constitucionais e o sistema eleitoral sofreu 
enormes alterações. As prerrogativas dos deputados também mudaram 
e influíram significativamente nas possibilidades e na forma de os parla-
mentares atuarem. 

A documentação da Assembléia posterior à década de 1950 tam-
bém registrou o crescente intercâmbio que o Brasil estabeleceu com o 
Japão. Encontram-se várias referências a viagens de deputados, empre-
sários, governadores, presidentes e outras autoridades realizadas perio-
dicamente ao Japão. No sentido inverso, em praticamente todos os anos, 
delegações japonesas visitam a Assembléia Legislativa de São Paulo. São 
comitivas formadas por diplomatas, deputados, governadores provin-
ciais, artistas, e outros que contribuíram para a construção de uma inte-
ração especial entre o Brasil e o Japão. 

Por fim, na última parte do livro, foram incluídos as nossas conclu-
sões e os registros da comemoração dos 100 anos do Centenário da Imigra-
ção Japonesa para o Brasil realizada pela Assembléia de São Paulo. 

As ilustrações foram baseadas no arquivo fotográfico do Acervo 
Histórico, da Agência de Notícias e do Cerimonial da ALESP. Também 
foram incluídas cópias de documentos.

Observe-se que as citações de discursos encontram-se referenciadas 
junto aos textos, com a data entre parênteses. A íntegra das manifestações 
dos parlamentares pode ser encontrada nos bancos de arquivo da ALESP, 
ou no site da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (IMESP).

O trabalho foi produzido pela Secretaria Geral Parlamentar, di-
rigida por Auro Augusto Caliman. 

É necessário ressaltar que o presente livro é fruto de um esforço 
coletivo, contando com a colaboração da Divisão de Protocolo Geral e 
Arquivo, do Serviço Técnico de Cerimonial, Divisão de Imprensa, do 
Serviço Técnico de Editoração e Produção Gráfica, de todo o Departa-
mento de Documentação e Informação e, em especial, dos funcionários 
e estagiários do Acervo Histórico, que se empenharam em concretizar 
essa homenagem à comunidade japonesa.

Finalmente, é necessário fazer uma menção especial ao trabalho 
do historiador Henrique Sugahara Francisco, marcante em todas as eta-
pas de elaboração do livro.   
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A chegada dos japoneses: 
imigração e integração
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A POlíTICA IMIGRATÓRIA EM SÃO PAUlO

vam que o índio, identificado como “o colono nacional” levava vantagem 
se comparado com o europeu, já que estava adaptado ao clima e à alimen-
tação. No entanto, a história dos aldeamentos em São Paulo demonstra 
que essa velha política continuou a ser um gigantesco fracasso. 

Na década de 1840, a iniciativa para trazer trabalhadores imigran-
tes coube ao senador Vergueiro, que utilizou um de seus navios negreiros 
para transportar imigrantes europeus. Foram empregados em suas fazen-
das, no regime de parceria, ou seja, deveriam pagar os custos da viagem 
e da sua manutenção no Brasil com seu trabalho. O sistema mostrou-se 
perverso com os imigrantes, já que não conseguiam se livrar das dívidas, 
sempre manipuladas. O problema levou a Assembléia a proibir esse tipo 
de relação de trabalho, através da Lei n.º 598, de 7 de maio de 1857. 

A medida não impediu que naquele ano ocorresse uma rebe-
lião de colonos suíços e alemães, estabelecidos na fazenda Ibicaba. Os 
acontecimentos foram relatados por Thomas Davatz, em 1858. Isso 
causou uma crise diplomática com a Suíça e levou a edição do Decre-
to de Heydt, que proibiu a imigração de cidadãos prussianos para o 
Brasil, em 1859.

Subsídio provincial para a imigração
Com o acelerado crescimento da lavoura cafeeira paulista e o 

fim do tráfico de escravos, determinado pela Lei Eusébio de Queiroz 
de 1850, o problema da falta de mão-de-obra agravou-se e a política 
de imigração ganhou importância. De forma pioneira, os deputados 
iniciaram uma política geral de subsídios para a vinda de trabalha-
dores assalariados da Europa. Em 1852, determinaram a criação de 
uma comissão para analisar as vantagens que os imigrantes trariam 
para a Província e autorizaram o governo a “despender até 25:000$000 
réis por ano com o transporte de colonos até o Porto de Santos” (Lei 
12/1852). 

A partir dessa data, foram criadas diferentes formas de subsídios 
voltadas ao recrutamento, à publicidade, à manutenção do imigrante quan-
do chegava e, sobretudo, ao custeio da viagem da Europa para o Brasil. 

Outra modalidade de subsídio foi introduzida em 1858. A Lei 

O início da imigração para São Paulo 

C 
erca de cinqüenta anos antes que se levantasse a hipótese de trazer 
japoneses para São Paulo, chegaram os primeiros imigrantes. Em 

1827, um grupo de alemães foi assentado nas proximidades da cidade, 
entre Itapecerica e Santo Amaro. 

Já as primeiras experiências para trazer imigrantes, na condição 
de trabalhadores assalariados, são posteriores à criação da Assembléia 
Legislativa, instalada em 1835. Nesse ano, os deputados manifestaram 
grande preocupação com a escassez de mão-de-obra, que se verificava 
em toda a Província de São Paulo. O tráfico negreiro vivia seus últimos 
anos, e existia uma lei que o proibia, a Lei Feijó, de 1831, mas que não 
era cumprida. Assim mesmo, muitas obras públicas, que tinham verbas 
disponíveis, não eram realizadas por falta de mão-de-obra. 

A alternativa foi trazer imigrantes. Para tanto, aprovaram a Lei 
11, de 24 de março de 1835, determinando que parte da arrecadação 
das barreiras (pedágios instalados nas principais vias da Província) fosse 
destinada a custear a vinda destes. Três anos depois, outra lei provincial 
determinou a contratação de uma companhia para recrutar e trazer imi-
grantes da Europa (Lei 22, de 30 de março de 1838). 

Cento e vinte e seis famílias de alemães vieram  e  foram emprega-
dos como jornaleiros (assalariados) na construção da Estrada da Maiori-
dade, que mais tarde seria transformada na Estrada do Mar. A experiência 
não foi bem-sucedida. O principal problema foi o mesmo que se verificou 
ao chegarem os primeiros japoneses: eles queriam ser proprietários de ter-
ras e não trabalhadores assalariados. Parte das famílias alemãs fugiu para 
Santa Catarina, estado que atraía imigrantes doando terras. 

Nessa época, cogitou-se trazer asiáticos para o Brasil, mais exa-
tamente os chineses. Havia grande esperança de desenvolver a produção 
de chá, que tinha mercado global em rápido crescimento, como se veri-
ficava com o café. A proposta não foi levada adiante. 

Outra possibilidade sempre aventada para superar a falta de 
mão-de-obra era transformar em trabalhadores assalariados os índios, que 
em tão grande número assolavam quem ingressava no vasto sertão de São 
Paulo. Diversos presidentes da Província manifestaram-se acreditando 
que bastava utilizar o velho método da catequização1.  Alguns considera-
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Carteira dos Viajantes da Província de São Paulo. O documento trazia um mapa 
da então província e outras informações para os imigrantes.

638, de 4 de maio, autorizou o governo provincial a garantir juros de 
2% sobre até 2 mil contos de réis, por espaço de trinta anos, a Luciano 
Lopes Pereira, que deveria “importar” dez mil colonos no espaço de 
cinco anos. 

Essas políticas responderam pela introdução de alguns milhares 
de alemães, suíços, portugueses, italianos e grupos menores de outras 
nacionalidades, quase sempre da Europa.

A Hospedaria dos Imigrantes
O governo provincial assumiu também a manutenção do imi-

grante, desde que desembarcava no porto de Santos até o seu esta-
belecimento definitivo. A primeira lei que tratou da questão remonta  
a 1855 (Lei 14/1855). 

Com o crescente número de imigrantes, na década de 1880 foi 
construído um alojamento no Bom Retiro (Lei 36/1881), que logo se 
mostrou pequeno. Em 1885, foi erguida uma nova hospedaria, agora no 
bairro do Brás (Lei 56/1885). Nas décadas seguintes, centenas de mi-
lhares de europeus passaram ali os seus primeiros dias no Brasil. Muitos 
aguardavam que algum fazendeiro ou industrial os contratasse. A Hos-
pedaria, hoje transformada em museu, tornou-se símbolo da Imigração 
em São Paulo. 

Em 1881, a Assembléia regulamentou a imigração (Lei 123/1881). 
Três anos depois, os “empregos” públicos no serviço de imigração tam-
bém foram objeto de regulamentação (Lei 28/1884), sendo criados os 
cargos de inspetor de imigração, ajudante do inspetor, escriturário, ex-
terno, médico, guarda com atribuições de enfermeiro e fiscal de limpeza. 
Em Santos, o governo mantinha serviços que tratavam dos imigrantes 
quando desembarcavam.

Os Núcleos Coloniais
Nem todos os imigrantes se dirigiam às fazendas de grandes 

proprietários. Alguns eram enviados às colônias subvencionadas 
pelo governo provincial. A Lei 28/1884 autorizou o governo a criar 
até cinco núcleos coloniais ao lado das estradas de ferro e de margem 
de rio, não se excedendo o valor de 200:000$000. Cada lote de terra 
mediria dez hectares, sendo vendidos aos imigrantes por valores va-
riáveis, segundo sua qualidade, à vista ou a prazo. Previa-se ainda a 
criação de “uma cadeira mista de instrução primaria em cada núcleo 

colonial”. Geralmente essas colônias abrigavam pequenos grupos de 
imigrantes com diferentes origens nacionais, caso da cidade de Ame-
ricana, onde norte-americanos sulistas compraram uma gleba de ter-
ra. Ainda nas primeiras décadas do século XX, foram criadas novas 
colônias, como a da cidade de Nova Odessa, formada por imigrantes 
da Ucrânia, em 1905.

A publicidade para atrair imigrantes
O governo provincial também cuidou da publicidade, funda-

mental nas engrenagens do fenômeno imigratório do século XIX. Em 
São Paulo foram tomadas diversas iniciativas, sempre exaltando as vir-
tudes do clima, descrito como muito ameno e agradável, bem como a 
fertilidade do solo, versátil e adaptável a muitas culturas. 

Nesse sentido, a Lei 92/1881 autorizou o presidente da Provín-
cia a “adquirir um estudo demonstrando ao imigrante as vantagens que 
ele encontraria na província”.

Com a chegada da ferrovia em São Paulo, em 1866, abriu-se a pos-
sibilidade de ampliar o plantio de café pelo interior. Com isso a demanda 
por mão-de-obra voltou a crescer. Mais uma vez, a solução veio através de 
subsídios, agora do governo central, que passou a reservar significativos 
recursos para as empresas que traziam imigrantes para o Brasil. Logo, che-
gavam a São Paulo aos milhares, e passariam a ser contados em dezenas de 
milhares, na década de 1880.
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Ofício enviado a Assembléia Legislativa  
pela Sociedade Central de Imigração, em 18 de janeiro de 1888.

O lobby contra a imigração dos asiáticos e a teoria do 
branqueamento

No final da década de 1870, a crescente demanda por mão-de-
obra levou os deputados a considerar a possibilidade de estimular a vinda 
de imigrantes asiáticos. Na época, da China e do Japão começavam a sair 
as primeiras levas de imigrantes para diferentes países. Até 1862, o Japão 
mantivera-se fechado para o Ocidente; com a Revolução Meiji, saiu do feu-
dalismo e mergulhou na industrialização, apoiado em capitais norte-ameri-
canos e baseado nas modernas técnicas de produção ocidental. A revolução 
reorganizou também a produção no campo, que passou a liberar grandes 
contingentes de trabalhadores para as cidades e alimentou o movimento 
imigratório, primeiro para diferentes pontos do Pacífico e, depois, para a 
América. Os japoneses chegariam em grande número aos Estados Unidos, 
México, Peru.

Em 1879, o Projeto de Lei 128/1879 autorizou o presidente da 
Província a despender até a quantia de 250 contos de réis para a intro-
dução de mil asiáticos. Os recursos só seriam pagos após a chegada dos 
imigrantes. O projeto não prosperou.

Em 1887, outro Projeto  de Lei (PL 184/1887) também tratou 
da vinda de asiáticos, mas apenas de chineses. Excluiu os japoneses, 
sem destacar as motivações, os coolies (imigrantes colocados a bordo 
à força, ou mendigos que imigram em troca de determinado valor 
pago pelo agente recrutador) e aqueles que imigrassem pelo porto 
de Macau.

A vinda de imigrantes asiáticos era muito questionada e causou 
grande polêmica que foi registrada no plenário da Assembléia. Em 17 de 
janeiro de 1888 discutiu-se o Projeto de Lei 2/1888, que tratava da in-
trodução de imigrantes. O projeto recebeu uma emenda, proposta pelo 
deputado Almeida Nogueira, que pretendia suprimir o artigo que trata-
va da procedência dos imigrantes, restrita a Europa, Açores e Canárias. 
Para o parlamentar, essa restrição a determinadas nacionalidades era 
prejudicial à lavoura, que necessitava de mais braços. Destacou como 
exemplo a China, que classificou como excelente fonte de imigrantes, 
pois, ao contrário da opinião geral, não eram inferiores, mas sim uma 
raça habituada ao trabalho e que poderia trazer ótimas contribuições 
aos brasileiros, “se com estes cruzasse”.

Todavia, sua emenda recebeu grande oposição, tendo sido rejei-
tada pelos deputados. 

No dia seguinte, a Sociedade Central de Imigração, empresa de-
dicada a trazer trabalhadores europeus para São Paulo, enviou um ofício 
à Assembléia Legislativa, cumprimentando-a por ter rejeitado negociação 
que buscava a “introdução do detestável elemento mongólico chinez n’uma 
província como a de S. Paulo”. Lembrava que o europeu, além de bom tra-
balhador, “incute no Brazil as idéas, sentimentos e aspirações que elle traz 
dos grandes centros de civilização e progresso”. 

O documento destacava que tal erro “funestíssimo” poderia 
ter trazido “notavel e perniciosa perturbação nos destinos e no futuro 
d’essa grandiosa zona administrativa do Brazil”. 

Esses argumentos baseavam-se nas teorias evolucionistas raciais 
européias do período. Elas classificavam os povos numa longa escala 
de evolução, indo da barbárie ao estágio superior de civilização, esse 
identificado com os povos da Europa. Asiáticos e africanos estariam nas 
escalas abaixo. No estágio inferior estariam os índios da América, deno-
minados selvagens, pois viviam como os animais na selva. 

Na metade do século XIX, sob influência do social-darwinismo, 
a teoria buscou fundamentos raciais para justificar a superioridade dos 
europeus. No Brasil, essa visão originou a teoria do branqueamento, que 
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já se manifestava no discurso do deputado Almeida Nogueira, quando 
se referiu ao “cruzamento” dos brasileiros com os chineses. 

Já na década de 1850, os europeus eram muito elogiados pelos 
presidentes da Província, não apenas por resolverem o problema da es-
cassez da mão-de-obra, como também pelos seus “hábitos civilizados”3.  
Os portugueses tinham como vantagens a identidade da linguagem e de 
costumes; os alemães também apresentavam bons hábitos: tinham faci-
lidade para se adaptar aos nossos costumes e, sobretudo, pelo espírito 
monárquico e o respeito ao princípio da autoridade4.  

Outra virtude destacada era a disciplina européia, que o presi-
dente da Província Antônio da Costa Pinto Silva acreditava poder in-
fluenciar os trabalhadores nacionais livres, sempre caracterizados como 
preguiçosos5.  

Durante todo o Império, não houve entrada expressiva de 
asiáticos no Brasil.

A chegada dos imigrantes japoneses
No princípio do período republicano, a oposição à entrada de 

imigrantes asiáticos e também africanos ainda era predominante. O De-
creto 528/1890, do presidente Deodoro da Fonseca, autorizou a vinda 
de imigrantes, desde que estivessem aptos ao trabalho e não possuíssem 
antecedentes criminais em seu país de origem, à exceção de asiáticos 
e africanos. Nesse sentido, o decreto previa uma multa de 2:000$000 
a 5:000$000 contos de réis aos comandantes das embarcações que in-
sistissem em trazer imigrantes das referidas procedências excluídas. O 
documento abria uma exceção: só poderiam entrar mediante prévia 
aprovação do Congresso Nacional. 

Em São Paulo, a restrição continuou embutida na legislação que 
estabelecia a procedência dos imigrantes, sempre restrita à Europa, a 
América e aos Açores6. 

Em 1895, o quadro começou a ser revertido, com a aprovação 
do Tratado de Amizade entre o Brasil e o Japão. No entanto, enquan-
to a Europa conseguiu atender ás demandas por mão-de-obra da la-
voura paulista, não se estabeleceu uma corrente imigratória asiática 
para São Paulo. 

No final desse século chegou-se a articular a vinda de um grupo 
de japoneses, mas o empreendimento foi interrompido devido à crise 
conjuntural da lavoura cafeeira. Em 15 de agosto de 1900, foi registrada 

a primeira chegada oficial de um grupo de asiáticos em São Paulo, eram 

107 chineses. No entanto, este foi um evento episódico. 
Oficialmente, as limitações só deixaram de existir em 1907, quan-

do foi editado o Decreto Federal 6455, que estabeleceu as bases para o 
serviço de povoamento do país, determinando que fossem aceitos todos 
os estrangeiros menores de 60 anos, sem restrição de nacionalidade. 

No Estado de São Paulo a legislação caminhou no mesmo senti-
do. O Decreto 1458/1907 regulamentou a Lei 1045/1906, que tratou da 
imigração e da colonização do território. Considerou imigrantes aqueles 
que possuíssem menos de 60 anos e fossem transportados como passa-
geiros de “3ª classe”, sem qualquer referência à sua procedência. Esta-
riam impedidos de imigrar a São Paulo apenas os portadores de doenças 
contagiosas, vícios orgânicos e defeitos físicos que pudessem tornar o 
imigrante inapto ao trabalho, além dos dementes, vagabundos, mendi-
gos, criminosos e os que idade acima dos 60 anos, salvo se viessem com 
sua família ou a ela se juntassem. 

A nova legislação também visava contornar problemas enfrenta-
dos junto a países tradicionalmente fornecedores de trabalhadores para 
o Brasil, especialmente a Itália, que proibiu o recrutamento de seus cida-
dãos para aportarem no Brasil, em 1902. Desse modo, os japoneses pas-
saram a ser considerados uma alternativa para se preencher a lacuna. 

Assim, foi apresentado à Câmara dos Deputados do Estado de 
São Paulo, na sessão ordinária de 9 de outubro de 1906, um ofício do 
secretário da Agricultura, transmitindo a mensagem “em que o sr. presi-
dente do Estado apresenta à deliberação do Congresso a proposta rela-
tiva à decretação de uma lei que facilite a introdução de imigrantes japo-
neses no Estado”. A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de 
Agricultura, Colonização e Imigração, em 24 de outubro, que justificou 
a decisão destacando que a imigração de japoneses não apenas poderia 
solucionar o crescente problema da falta de braços como também “con-
correrá para o inicio de relações commerciaes directas com o Extremo 
Oriente, no sentido da propaganda e consumo do café”. A previsão se 
confirmou plenamente. 

Enfim, em 6 de novembro de 1907, o governo do Estado firmou 
contrato com a Companhia Imperial de Emigração, sediada em Tóquiio, 
para a vinda de japoneses. Em 18 de junho de 1908, o vapor Kasato-
Maru atracou no porto de Santos trazendo 158 famílias, num total de 
781 pessoas. 
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Os nikkeis em São Paulo
A primeira leva de imigrantes foi distribuída entre as fazendas 

Dumont, Guatapará, São Martinho, Sobrado Floresta e Chanaan, lo-
calizadas nos municípios de Ribeirão Preto, Sertãozinho, São Manuel, 
Indaiatuba e São Simão, respectivamente. 

Até o ano de 1924, o governo de São Paulo subsidiou a vinda 
de japoneses. Nesse intervalo, desembarcaram cerca de 6.200 famílias, 
atingindo um total de 32.267 imigrantes. 

O contrato com os trabalhadores japoneses previa a permanên-
cia mínima por dois anos nos cafezais. Deveriam vir em família, compos-
ta de, no mínimo, três pessoas. Parte deles tinha a viagem financiada por 
fazendeiros e estavam obrigados a pagar a dívida com trabalho. 

Após a primeira experiência promovida pela Companhia Impe-
rial, seguidas levas aportaram em Santos, através de diferentes compa-
nhias, que eram fiscalizadas pelo Ministério das Relações Exteriores do 
Japão. Em 1917, as diversas empresas foram reunidas dando origem à 
Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (K.K.K.K. −Companhia Ultramarina 
de Empreendimentos).

Em 1924, o governo do Estado de São Paulo cortou os subsí-
dios para a imigração japonesa, com base em reclamações dos grandes 
proprietários de que os japoneses logo abandonavam as fazendas. Na 
época, a Itália abrandou, momentaneamente, as restrições à vinda de 
imigrantes para o Brasil.

Com o corte, a K.K.K.K. apelou ao governo japonês, que passou 
a arcar com as despesas de viagem, iniciando uma nova fase denominada 
“imigração tutelada”, que se prolongou até 1941, período no qual apor-
taram em Santos outros 137.572 japoneses. Quando o Brasil rompeu 
relações com o Japão, cerca de 170 mil japoneses haviam entrado no 
Estado de São Paulo.

A colônia de japoneses na Ribeira do Iguape
A imigração de japoneses visava atender as demandas dos gran-

des produtores de café por mão-de-obra. Mas houve uma exceção. Em 
1911, foi apresentado o Projeto de Lei 104/1911, que criava uma colônia 
destinada aos japoneses. Previa a concessão de 50 mil hectares de terras 
ao Sindicato de Tóquio, na zona situada entre o rio Ribeira e as colônias 
de Pariquerassu e Cananéia, no município de Iguape.

Segundo o documento, a empresa deveria estabelecer as primei-
ras cem famílias, “demonstrando a sua utilidade”. Após a chegada, o 

governo do Estado tinha diversas obrigações a cumprir: construir uma 
estrada de rodagem para a estação de via férrea mais próxima e outra 
para o porto de mar, também mais próximo; restituir os gastos com o 
transporte por mar e por terra; construir e manter uma escola, para o 
ensino da língua portuguesa; e conceder a isenção de impostos estaduais 
por cinco anos. O Sindicato deveria dividir as referidas terras em lotes 
de 25 hectares cada um e poderia vender aos colonos à razão de 10 a 30 
mil réis cada hectare. A empresa era obrigada a estabelecer 2 mil famílias 
japonesas, na região, no prazo de quatro anos. As terras que não fossem 
ocupadas seriam revertidas para o domínio do estado.

A Comissão de Agricultura, Colonização, Imigração, Minas e 
Terras Devolutas, da Câmara dos Deputados apresentou parecer favo-
rável ao projeto. Na justificativa, observou que a proposta do Sindicato 

Projeto de Lei 104/1911
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“cogita a realização de uma idéia de alta relevância para o progresso 
agrícola e industrial do Estado, cultivando e valorizando uma zona até 
hoje quase improdutiva, cujas terras são em geral apropriadas à cultura 
do arroz com fácil aplicação do sistema de plantio por irrigação”. Du-
rante os debates, foi proposta a redução do número de famílias para a 
metade, apenas mil. Outra polêmica tratou da quantidade de hectares 
necessários as famílias (25 ou 50 hectares). Também se discutiu a respei-
to da idoneidade do Sindicato de Tóquio.

Os debates revelaram que a região escolhida, às margens do rio 
Ribeira, apresentava grande potencial para o plantio de arroz. No en-
tanto, tentativas de ocupação anteriores, pela “raça branca e a negra” 
tinham fracassado, devido à distância e à insalubridade da região, de-
corrente do impaludismo. 

O deputado Sampaio Vidal, principal defensor do projeto, acredi-
tava que com os japoneses seria diferente, pois apresentavam duas quali-
dades notáveis: eram mestres na cultura do arroz e, segundo afirmavam os 
cientistas, a “raça amarela tinha um temperamento muito menos sujeito às 
intoxicações do impaludismo”.

O parlamentar destacou que a implantação da cultura do ar-
roz em larga escala no estado seria um serviço inapreciável, pois se 
tratava de uma das culturas mais importantes, possuindo um merca-
do certo e seguro, formado pela maior parte da população do globo. 
Lembrou que a Ásia inteira tinha no arroz a base de sua alimentação 
e que a Europa e quase todos os países da América também eram 
consumidores. Destacou ainda que as condições do local permiti-
riam a produção de arroz em larga escala, com custo barato, capaz 
de concorrer efetivamente com a produção externa, sem depender 
de barreiras protecionistas. Em suma, acreditava que poderiam esta-
belecer solidamente uma verdadeira cultura de arroz no estado. As 
previsões se confirmaram. 

O projeto foi aprovado com o número 1299-F, em 29 de de-
zembro de 1911.

O acordo de 1917
Em carta de 11 de novembro de 1916, a Brazil Takushoku Kaisha, 

representante legal do Sindicato de Tóquio, apresentou uma petição ao 
Congresso Legislativo do Estado, solicitando algumas modificações na 
Lei 1299-F. A primeira e principal questão era a fixação de um novo pra-

zo para a entrega das terras concedidas pelo governo, que não cumpriu 
seu compromisso; a segunda tratava da ampliação do período de isenção 
de impostos (mais cinco anos); a terceira sugeria que as medidas dos 
lotes divididos variassem entre 25 e 50 hectares, e não 25 hectares fixos; 
por fim, a quarta propunha que o referido prazo de quatro anos para a 
venda das terras aos colonos começasse a ser contado a partir da entrega 
definitiva da totalidade dos terrenos, e não a partir da data de assinatura 
do contrato. A empresa ainda solicitava ao governo do Estado a desa-
propriação de terras de particulares que porventura se encontrassem 
encravados nos blocos a ela entregues, dispondo-se a pagar as “despesas 
oriundas da mesma desapropriação”.

Em resposta, datada de 11 de novembro de 1916, a Secretaria 
de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
recusou apenas a última solicitação. Observou que a desapropriação de 
terras de proprietários nacionais “alem do seu caráter odioso, nem po-
dia ser invocada a utilidade publica, pois seria só substituir o lavrador 
nacional por outro estrangeiro, tão diferente em índole e raça”. Assim, 
as modificações requeridas pela Brazil Takushoku Kaisha foram trans-
formadas na Lei 1563, de 8 de novembro de 1917.

A Lei de 1921
O problema persistiu. Em carta enviada em 7 de outubro de 

1921 à Câmara dos Deputados, a Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, em-
presa que absorveu a Brazil Takushoku Kaisha, relatou que as terras 
entregues pelo governo estadual paulista alcançavam apenas 9.335 
hectares, enquanto a lei de 1911 previa 50 mil hectares. A mesma com-
panhia ainda informou que, “urgida por circunstâncias irremovíveis”, 
comprou aproximadamente 7.700 hectares de terras pertencentes a 
particulares, para regularizar a situação, trazendo-lhe “pesado encar-
go, onerando o seu capital fortemente, acarretando-lhe despesas im-
previstas, pois, só se tornam necessárias e imprescindíveis pela demora 
na entrega das terras por parte do Governo, nos termos dos seus con-
tratos”. Para amenizar os prejuízos, a K.K.K.K. solicitou a alteração do 
preço do hectare, para um valor que variasse entre 20$000 e 60$000, 
alegando que parte das terras que comprou custou preço bem superior 
ao limite de 30$000. A empresa ainda solicitou diversas alterações, que 
foram aprovadas e transformadas na Lei 1853/1921. A lei permitia a 
mudança do valor do hectare e prorrogou o período de isenção de 
impostos por apenas mais cinco anos.
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Redação final do Projeto de Lei 164/1937

A última revisão do contrato, em 1928
Segundo a K.K.K.K., entre 1921 e 1928 o governo de São 

Paulo entregou apenas 664 hectares, o que levou a companhia a 
solicitar nova revisão do contrato de concessão de terras, fixan-
do um prazo para a entrega dos 40 mil hectares que faltavam. A 
empresa também solicitou a elevação do preço dos lotes vendidos 
aos colonos para 120$000, ou seja, quatro vezes o preço máximo 
previsto no acordo de 1911. A Secretaria da Agricultura aceitou a 
elevação do valor do hectare, desde que a K.K.K.K. se dispusesse a 
custear o Posto Zootécnico e o campo de demonstrações e experi-
ências instaladas na sua colônia, “sujeitando-se à orientação técnica 
que o Governo entender dever ser neles observada”, além de ele-

var a 9:600$000 a contribuição para fiscalização a que está sujeita 
por parte do governo. No entanto, a Secretaria se recusou a fixar 
um prazo para a entrega das terras, alegando um problema que se 
tornaria crônico na região: o processo de regularização fundiária. 
Argumentou que seria impossível prever quando estaria concluído, 
pois estava sujeito a formalidades regulamentares e judiciais sem 
prazos certos e determinados. Ainda hoje, o problema não foi total-
mente superado. 

As demais solicitações foram atendidas7.  
Dois anos depois, o Congresso Legislativo de São Paulo, como 

todo o Legislativo no país, foi fechado pela Revolução de 1930. Voltaria 
a se organizar, com uma Assembléia Legislativa, em 1935.

Em 1933, a Kaigai Kogyo Kabushki Kaisha foi responsável por 

introduzir mais um grupo de imigrantes japoneses na zona situada 

entre o rio Ribeira de Iguape e as colônias de Pariquerassu e Cananéia. 

Assim, a companhia, quatro anos depois, receberia do governo estadual 

paulista a soma de 83:875$000 rs., ou 15.250,00 yens, pelas despesas 

com a introdução dos mesmos, conforme ficou estabelecido no 

contrato celebrado entre este e o Sindicato de Tóquio, em 8 de março  

de 1921. 

Como a Diretoria de Terras, Colonização e Imigração não possuía 

tal quantia, apresentou-se à Assembléia Legislativa do Estado o Projeto 

de Lei 164/1937, o qual previa a abertura, no Tesouro do Estado, de um 

crédito especial para o pagamento daquele valor para a K.K.K.K.

O projeto foi aprovado, transformando-se na Lei 3046, de 6 de 

setembro de 1937. Dois meses após a Assembléia voltou a ser fechada 

pelo Estado Novo, só voltando a reabrir em 1947.
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Propaganda do café no Japão 
Em 11 de outubro de 1910, o japonês Ryo Midzuno firmou um 

contrato com o governo do Estado para o serviço de propaganda do 
café paulista no Japão, mediante um auxílio de 50:000$000, bem como 
a entrega de 2.500 sacas de café no primeiro ano, sendo que se aumenta-
ria mil sacas em cada ano subseqüente, durante a vigência do contrato. 
Após o acordo, Midzuno fundou a Sociedade Anônima Café Paulista 
Goshikaisha8, em Tóquio, além de abrir uma “casa para a torrefação 
de café, venda a retalho e preparado, à moda brasileira, em chícaras”, e 
algumas filiais em Osaka, Nagoya e Shizuoka, operando a venda do café 
paulista e a sua propaganda. 

Dois anos depois, Midzuno solicitou à Câmara dos Deputados 
a prorrogação do contrato, alegando duas razões: primeiro, o fato de as 
operações da Sociedade se iniciarem apenas em fevereiro de 1911, não 
havendo, desse modo, tampo hábil para incrementar a propaganda do 
café paulista e poder explorar a comercialização do produto; em segun-
do, pelo fato de o auxílio de 36:000$000 anuais, para compra de café, 
ser insuficiente, devido à elevação do preço do produto. Observou que 
quando assinou o contrato, o valor do auxílio permitia adquirir 1285 
sacas de café, e agora, apenas 742 sacas, segundo os preços do mercado 
de Santos. Dessa maneira, “enquanto os encargos do contratante cres-
ciam, o auxilio concedido por essa forma diminuía, sendo certo que 
25% somente do produto visavam lucro, enquanto outros 75% eram 
destinados a distribuição gratuita pelos hospitais, quartéis, associações, 
propaganda pela imprensa, exposições, conferencias e reclames”.

As solicitações de Midzuno foram transformadas na Lei 
1378/1912. O contrato foi renovado por mais cinco anos, estando a 
Sociedade Anônima Café Paulista Goshikaisha incumbida de manter 
as suas filiais de Osaka, Nagoya e Shizuoka e abrir mais duas em Kobe 
e Yokohama. Já o governo do Estado se comprometia a entregar anu-
almente 2.500 sacas de café para sua a propaganda e “os serviços de 
que forem incumbidos para o desenvolvimento do consumo daquelle 
producto paulista no Império japonês”.

Como deputados e senadores avaliaram os 
imigrantes japoneses

A partir da década de 1920, encontramos diversas avaliações so-
bre o imigrante japonês nas manifestações apresentadas pelos parlamen-
tares no Congresso Legislativo de São Paulo. 

Por ocasião do terremoto ocorrido no Japão, em 1923, o senador 
Fontes Junior, solicitou que fosse manifestado o nosso pesar “ao grande 
povo japonês, cuja inteligência, disciplina e força admira o mundo. E 
note v. exc., sr. presidente, que, no elemento nipônico que neste Estado 
existe, cerca de trinta e cinco mil japoneses, domina, em absoluto, um 
espírito de disciplina, um espírito de ordem e, através daquela afabilida-
de que julgamos excessiva, existe uma acuidade de espírito e de inteli-
gência que a muitos, talvez, possa passar despercebida”9.  

Em 26 de outubro de 1923, na 65ª Sessão Ordinária do Senado 
do Estado de São Paulo, o senador voltou a elogiar a dedicação ao traba-
lho da raça japonesa: “não creio que haja quem seja capaz de contestar 
que o japonês é um povo ordeiro, que o japonês é um povo inteligente, 
que o japonês é um povo obediente às leis, que o japonês é um povo 
sóbrio, que o japonês é um povo honesto, trabalhador e esforçado, que 
transformou em poucos anos aquela nação do extremo oriente em uma 
potência de primeira grandeza, pois o Japão, hoje, ao lado das nações 
mais civilizadas, toma parte nas grandes concepções modernas que se 
debatem na Liga das Nações, no Conselho dos Aliados, onde os proble-
mas mais importantes para a vida das nações se esclarecem, se elucidam 
e se assentam”.

Quando os japoneses chegaram, o Legislativo paulista era 
bicameral formado pela Câmara e pelo Senado. Situava-se 

no casarão na praça João Mendes.
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A disciplina no trabalho e a ousadia dos 
desbravadores

Na mesma sessão, o senador João Martins destacou como ca-
racterística essencial dos japoneses a sua considerável produtividade, 
decorrente da disciplina no trabalho. Afirmou conhecer “bem de perto 
esses colonos. A primeira leva de imigrantes japoneses foi justamente 
para uma fazenda vizinha a uma propriedade que então possuía. Deu 
resultados magníficos”. Martins chegou inclusive a comparar os imi-
grantes japoneses da Noroeste com os imigrantes europeus, elogiando a 
iniciativa dos primeiros, que em pouco tempo tornaram-se proprietários 
de terra: “E hoje os japoneses, na Noroeste, se transformam em verda-
deiros pioneiros; fazem o serviço que até então só o nosso caboclo fazia, 
de desbravar as florestas e formar cafezais. Nem os imigrantes espanhóis, 
nem os italianos, nem mesmo os portugueses, que temos tido, tiveram 
a ousadia que estão tendo os japoneses. (...) Eles ali estão derrubando 
as matas virgens da Noroeste, que transformam rapidamente em belíssi-
mos cafezais”. O senador também identificou o nascimento do chamado 
“cinturão verde” de São Paulo: “Os arredores de S. Paulo, constituídos 
por terras incultas e estéreis, estão hoje transformados em formosíssimas 
chácaras, com extraordinária produção de batatas e outros cereais”.

A gratidão ao Japão
Uma lei federal, apresentada pelo deputado Fidélis Reis, em 22 

de outubro de 1923, desencadeou um grande debate. O projeto basea-
va-se na teoria do branqueamento e estabelecia a proibição da “entrada 
de colonos da raça preta no Brasil e, quanto ao amarelo, será ela per-
mitida, anualmente, em número correspondente a 5% dos indivíduos 
existentes no país”.  

Os parlamentares do Congresso Legislativo de São Paulo reagi-
ram à notícia reafirmando a importância da imigração japonesa. Lem-
braram que os japoneses responderam ao arrefecimento da imigração 
de origem européia. Assim, o senador Carlos Botelho ressaltou que as 
portas da Itália tinham sido fechadas, bem como a dos espanhóis, e os 
imigrantes oriundos dos países do norte da Europa não se adaptavam 
ao nosso clima10. Nesse momento, em que mais precisavam de mão-de-
obra, encontraram a solução no Japão: “Naquele país, a nossa solicita-
ção foi recebida de braços abertos, como si os japoneses estivessem à 
espera do nosso convite”.

Ordeiros
Fontes Júnior apresentou outro forte argumento a favor dos 

imigrantes japoneses: “(...) é preferível que venha o anarquista da 
Espanha, da Itália e de outros pontos insuflar as greves, que obrigam 
a nossa polícia a manter uma constante vigilância? Não, sr. Presi-
dente. O procedimento da colônia japonesa entre nós merece todo 
o elogio. O contingente de desordens e atos maus praticados pelo 
elemento japonês é mínimo, principalmente na capital do Estado”11.  
Desde o final do século XIX, as greves eram comuns em São Paulo 
e culminaram em gigantesca mobilização no ano de 1917, quando 
foram realizadas 45 greves na capital e 29 no interior do Estado. 
Elas sofriam grande influência das correntes socialistas, anarquistas 
e anarco-sindicalistas, trazidas por imigrantes italianos, espanhóis e 
portugueses. 

O respeito às leis, às instituições e aos fazendeiros foi constan-
temente lembrado. Em meados da década de 1930, o deputado Bento 
Sampaio Vidal lembrou que “durante a noite escura em que os fazendei-
ros, sem dinheiro, não podiam pagar regularmente seus colonos, não se 
viu um colono japonês impaciente ou reclamando”12.  

de algodão e de cereais do país. No entanto, observou que o japonês 
“é mais um colono com os seus perfis sociológicos delimitados, de 
modo a fazê-lo preferir a pequena propriedade [sic]”. Segundo Ellis, 
o japonês cultiva a terra, identifica-se com ela, mas não se sujeita ao 
trabalho (assalariado) agrícola e nem aos nossos usos e costumes. 
Destacando a sentida falta de braços verificada nos latifúndios na-

Não se adaptam ao trabalho 
nos latifúndios

Apesar da série de virtudes desta-
cadas, a imigração japonesa estava longe 
de ser unanimidade. Diversos argumen-
tos contrários foram apresentados. 

Exemplo notório foi dado por 
Alfredo Ellis. O deputado reconheceu 
que os japoneses contribuíram para o 
desenvolvimento. Afirmou que, além da 
contribuição à produção cafeeira, trans-
formaram São Paulo no maior produtor 

Deputado Alfredo Ellis.
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quele momento, defendeu uma solução rápida: a vinda do migrante 
nordestino que “se sujeita a trabalhar por contrato, dadas as contin-
gências de vida”13.  

Em meados da década de 1930, o deputado Benevides Rezende 
criticou de forma mais veemente a vinda de imigrantes japoneses, afir-
mando que “o elemento nipônico, trazido para as nossas lavouras, até 
hoje não nos trouxe a vantagem e os resultados positivos que procuráva-
mos”. Segundo Rezende, havia dois motivos para que pudesse fazer tal 
afirmação categoricamente. Observou que o japonês não se fixa na terra, 
ao contrário “procura terra que mais produz. É arrendatário de terras. 
Logo que chega ao Brasil, procura lugares onde possa auferir mais van-
tagens, explorando terras aráveis e férteis (...) o colono japonês, que 
estava ontem em Araraquara, está hoje em Taquaritinga e estará amanhã 
em Rio Preto. É um andejo, à procura de zonas que mais produzem. 
Mais adiante concluiu de forma enfática: “se milhares de homens se 
multiplicassem e tivessem vindo ininterruptamente, mesmo assim o pro-
blema continuaria colocado no mesmo pé em que se achava, pois que 
eles viriam individualmente trabalhar para si e para suas famílias”14.  

O segundo motivo está ligado à introdução de novas culturas 
aqui inexistentes, especialmente a do algodão. Para Rezende, se, por 
um lado, esse fato contribuiu para o “progresso” do país, por outro, foi 
prejudicial para os proprietários de fazendas de café, pois “esta cultura, 
trabalhada pelo japonês, fez com que se estimulasse nos outros nossos 
colonos, inclusive no nacional, a possibilidade de enriquecimento e, 
com tristeza, víamos, como estamos vendo, o despovoamento de nossa 
colonização cafeeira para esse eldorado que é a cultura do algodão”. 
Desse modo, para o deputado, “a imigração japonesa destes últimos seis 
anos, foi prejudicial aos nossos fazendeiros de café, duplamente: não 
nos trouxe benefício nenhum e, depois, fez com que saísse de nossas 
fazendas o resto dos colonos que tínhamos”.

O “Perigo Amarelo”
Na década de 1920, chega aos debates do Congresso paulista a 

questão do “perigo amarelo”. Ela se originou no final do século XIX. 
Com seu vertiginoso crescimento econômico e militar, o Japão iniciou 
sua expansão sobre o continente asiático, passando, inclusive, a exercer 
tutela sobre a Coréia, em 1895. Essa preponderância sobre o Extremo 
Oriente acabou por criar um clima de tensão entre o Japão e as ou-

tras potências dominantes no mercado econômico mundial, que o viam 
como um sério concorrente. No início do século XX, o expansionis-
mo japonês gerou o temor de uma invasão asiática nos Estados Unidos, 
onde se criou a expressão em inglês “yellow peril” (perigo amarelo).

Já o senador Carlos Botelho observou que era contra se “alojar 
esses imigrantes a beira-mar, onde eles certamente não se têm conser-
vado inertes, mas operosos e esforçados”. Botelho ainda acrescentou: 
“localizando-os diretamente em determinadas regiões, intimamente li-
gadas ao importante problema da defesa nacional”. Em resposta, Fontes 
Júnior bradou de forma destemida: “Seremos, então, um povo tão fraco, 
tão miserável, a quem quatro, cinco, vinte mil japoneses possam incutir 
medo, constituindo o ‘perigo amarelo’?”15. 

Em 1935, Alfredo Ellis também acreditava que não havia razão 
para temor, afinal, os japoneses não poderiam vir de seu país de uma 
só vez. Além do mais, “mesmo reunindo toda a frota nipônica, não 
poderiam vir mais de 50 mil imigrantes dessa estirpe, por ano”, não 
sendo, desse modo, necessária nenhuma preocupação por parte dos 
brasileiros. No mais, a segunda geração de japoneses já estaria assimi-
lada entre os paulistas, o que afastaria o “perigo” da formação de se 
“reduzir S. Paulo à condição de um estado japonês”. Perigo, segundo 
Ellis, representavam os imigrantes italianos, pois, se em 1890, havia 
1.380.000 deles, desta data até o ano de 1935, chegaram ao Brasil mais 
um milhão de italianos, fator preocupante diante da “efervescência 
imperialista” da Itália – referência ao expansionismo italiano, à época 
sob o governo fascista de Benito Mussolini, avançava sobre o conti-
nente africano e o Leste Europeu16.

Japoneses e nordestinos sob os critérios da eugenia
Na década de 1920, a migração de nordestinos colocou-se como 

a principal alternativa para a vinda de trabalhadores imigrantes japo-
neses. A questão suscitou interessante debate, em que se avaliava qual 
seria mais vantajosa, segundo os critérios das teorias científicas raciais 
evolucionistas, nomeadamente o eugenismo. O termo foi cunhado pelo 
antropólogo inglês Francis Galton e designa o estudo de alternativas 
para a melhoria das “raças mais dotadas”, em detrimento das conside-
radas inferiores. 

Nesse sentido, o deputado Alfredo Ellis apresentou o Projeto de 
Lei 5/1926, propondo a criação de um aparelhamento técnico-científico, 
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Há mesmo japoneses bonitos! 
Em discurso, o deputado Alfredo Ellis afirmou que “o japonês pode não ser 

bonito”. Esclareceu que, “se isso digo, é porque o conceito de beleza se faz 

unicamente debaixo de um ponto de vista puramente educacional”. Em 

aparte, o deputado Bento Sampaio Vidal reforçou: “Há mesmo japoneses 

bonitos”. Retrucando, em tom bem humorado, Ellis afirmou: “Há mesmo 

japoneses bonitos, como diz v. exc., e principalmente as japonesas. Tudo 

depende do gosto!”

anexo ao Departamento da Imigração, “para o fim de estudar e orientar 
cientificamente, sob o ponto de vista anthropo-social, anthropo-geogra-
phico, anthropo-physiologico e demográfico, as correntes imigratórias 
que nos demandam”. Também previa a contratação de “um ou mais 
especialistas brasileiros ou estrangeiros” para realizar os estudos.

Tratando da tendência crescente da vinda de nordestinos a São 
Paulo – fenômeno que se intensificaria a partir da década de 1930 
–, Ellis afirma que, apesar da escassez da mão-de-obra de origem eu-
ropéia, ainda prefere a vinda desta, “mesmo porque, tratando-se de 
gente branca, e de conformação racial igual à nossa, que viria melhorar 
ainda mais o nosso índice racial, não poderia eu pensar de outra forma. 
Mas, como disse o meu nobre colega sr. Leopoldo e Silva, quem não 
tem cão caça com gato”. Em outras palavras, para o referido deputado, 
imbuído pelo pensamento eugenista em voga, os nordestinos seriam 
elementos que, caso se estabelecessem por aqui, prejudicariam o “sto-
ck racial” dos paulistanos. 

Outro fator que pesava contra os nordestinos é que eles, assim 
como os japoneses não se fixavam na terra. Diz o deputado que “é de 
todos conhecida aquela cantiga popular, que diz: ‘Tomara eu lá voltar...’. 
Todo o nordestino está mergulhado nessa mentalidade. À primeira no-
ticia de chuvas no nordeste [sic], se alucinam e volvem para esse retos-
tado recanto norte-oriental na América do Sul, sem deixar vestígios da 
sua passagem entre nossa gente”. E esse fato não parece algo totalmente 
negativo para Ellis, pois, para o deputado, não se fixando, o nordestino 
não influiria no “sistema racial”. “Ele, voltando para a sua terra, aqui 
não deixa rastro de sua passagem.”

Alfredo Ellis destacou outra vantagem para os japoneses. Para 
ele, contribuiriam de forma positiva para o progresso da raça paulistana, 
inclusive no que diz respeito à sua beleza física. Na contracorrente da 
idéia dos eugenistas, de que o japonês não primava pela beleza estética, 
o deputado afirma que este “não é feio como parece”. Ellis reitera essa 
afirmação após ser lembrado, pela deputada Maria Theresa, de que, ha-
via alguns anos, a filha de um ministro japonês vencera um concurso de 
beleza na Bélgica, afirmando que “o japonês não é tão feio e, além disso, 
é forte física, fisiológica, intelectual e moralmente”.

Reafirmando que a vinda de japoneses era mais vantajosa que 
a de nordestinos, Ellis apresentou outra comparação entre eles. Des-
tacou que os japoneses não possuíam o crânio alongado – ao contrá-
rio dos nordestinos, que teriam um crânio achatado –, estando assim 

mais próximos da conformação craniana dos paulistanos, tendo am-
bos, portanto, mais afinidades do que entre nordestinos e paulista-
nos. Com isso Ellis defende o cruzamento entre a raça nipônica e os 
brasileiros, afinal, o “português, cruzado com o guayaná, produziu o 
mameluco, que tão magníficos resultados deu para a expansão paulis-
ta, nos séculos XVII e XVIII, sinônimos de bandeirismo. Diante disso, 
não podemos, a priori, acreditar que o cruzamento do japonês com o 
preexistente seja mau. É possível que venha a sair um produto melhor 
do que pensamos”17.  

Já para o deputado Benevides de Rezende, o melhor colono ain-
da seria não apenas o nordestino, mas o brasileiro em geral. Ellis discor-
da de tal afirmação, afinal, “sob o ponto de vista científico”, os nordesti-
nos não se fixariam na terra, ao contrário dos japoneses. Contudo, para 
Rezende, ocorria o contrário: era o colono brasileiro leal ao seu meio. 
Em seguida, Ellis afirma que também concorda com a vinda de nordes-
tinos, mas apenas como solução imediata, constituindo apenas um pa-
liativo até que se retomasse a vinda de imigrantes europeus, sobretudo 
ibéricos. Porém, para aquele deputado, tal retomada já não seria mais 
possível, sendo, portanto, os colonos brasileiros a solução definitiva, e 
não imediata: “façamos ponto final em relação ao assunto da imigração: 
devemos olhar com o máximo carinho para os colonos nacionais e, irma-
nados, trabalhar para a grandeza de São Paulo e do Brasil!”18.  

A questão da integração social
O problema da integração entre brasileiros e imigrantes japo-

neses também constituiu objeto de discussão no Legislativo paulista. A 
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Ofício enviado por Kozo Itigé, cônsul geral do Japão,  
à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em 1936.

chegada dos primeiros japoneses em São Paulo foi marcada por uma 
reação de estranhamento às novidades das novas terras em que se aco-
modariam: a língua, a alimentação, o clima e muitos outros hábitos dife-
rentes tornaram difícil sua assimilação entre a população nacional. 

Em 17 de agosto de 1926, Alfredo Ellis observou que a apro-
ximação entre ambos foi “mais dificultado do que o de qualquer outra 
nacionalidade, mesmo porque se trata de uma raça diferente da nossa, 
de costumes muito diversos, de religião contrária á nossa”, fato que, 
inclusive, dificultaria o casamento entre japoneses e brasileiros. E, além 
do mais, lembra o deputado que casamentos entre ambos não seriam 
corriqueiros, já que os imigrantes japoneses chagavam por aqui já com 
família constituída. Desse modo, Ellis afirmou ser necessário esperar a 
segunda geração de japoneses, para se verificar com maior precisão sua 
adaptação aos meios físico e social, bem como sua dificuldade ou facili-
dade de inserção entre os nacionais.

A posição não era unânime. O deputado Fontes Júnior obser-
vou que notava um crescente número de casamentos entre japoneses 
e nacionais, bem como uma aproximação entre ambos. Contestou 
também a imagem dos japoneses como imigrantes que se isolavam, 
para tanto, comparou-os aos europeus: “Mas, a não ser o italiano que 
facilmente e por circunstâncias muito especiais se familiariza conos-
co, adota prontamente os nossos costumes e hábitos, qual a outra 
colônia que se une a nós outros? Não vivem num isolamento digno 
de reparo os alemães? Não se encastelam num ‘splendid isolement’ 
os fleumáticos e excêntricos ingleses? E os espanhóis? (...) não fa-
lando nos povos de outras raças, que pouco contacto mantêm com a 
nossa gente. Por que, então, só disso acusar o japonês? Por que esse 
prurido de longínqua previdência, tornando-os quase suspeitos? Por 
que repelir essa gente?”.

Na década de 1930, o deputado Bento Sampaio retomou a questão 
e afirmou ser necessária a limitação da entrada de japoneses até que ficasse 
provada sua facilidade em integrar-se com o restante da população nacio-
nal, pois, ao seu ver, “o japonês não se tem assimilado ao nosso povo”19. 

Conferência Algodoeira
Os imigrantes japoneses contribuíram para o desenvolvimen-

to de novas culturas agrícolas, entre elas a cultura do algodão, que 
despontou após a crise de 1929, surgindo como alternativa à neces-

sidade de diversificação da produção agrícola do estado. As famílias 
contavam com auxílio das companhias de colonização ou do governo 
japonês para que se estabelecesse uma infra-estrutura mínima para o 
início das atividades. A partir de 1936, empresas japonesas interessam-
se pela produção, importação, exportação, pelo processamento, be-
neficiamento e financiamento do algodão: a K.K.K.K. e a Sociedade 
Colonizadora do Brasil Ltda. (BRATAC) fundam casas bancárias com 
o objetivo de adiantar capital para a compra de terras aos agricultores 
interessados na cotonicultura. Já a Sociedade Algodoeira Brasil-Japão 
Ltda. (BRAZCOT) instalou equipamentos para o beneficiamento do 
algodão próximos dos locais de produção, além de investir no cultivo, 
beneficiamento e escoamento, bem como na importação do algodão 
brasileiro, que possuía o Japão como seu grande comprador.

Nesse contexto, ocorreu, entre os dias 25 e 26 de agosto de 
1936, no Salão Lyra, localizado na rua São Joaquim, 329, a Conferên-
cia Algodoeira da Colônia Japonesa, segundo informa o cônsul geral 
do Japão em São Paulo, Kozo Itigé, em ofício enviado ao presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado, Laerte Teixeira de Assumpção. 
Nesse evento, participaram cultivadores, representantes de associações 
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Em 9 de julho de 1935, foi promulgada a Constituição do Estado de São 

Paulo. Na época, a Assembléia Legislativa e Constituinte era composta por 

60 deputados, eleitos por sufrágio universal e direto, além de 15 deputados 

denominados de “classistas”, ou seja, representantes das classes profissionais, 

eleitos indiretamente.

Por ocasião da promulgação da Carta, o Cônsul Geral Japonês, Kozo 

Itigé, enviou um telegrama com felicitações ao Presidente da Assembléia 

Constituinte, no dia 11 do mesmo mês, com os seguintes dizeres: “Queira 

vossencia acceitar as minhas mais sinceras felicitacoes promulgação 

Constituicao Estado”.

e cooperativas de São Paulo e do Paraná, diretores de seis empresas in-
teressadas na cultura e no comércio de algodão e membros do Consu-
lado Geral do Japão em São Paulo. No mais, discutiu-se, entre outros 
pontos, o financiamento da lavoura algodoeira, os melhoramentos da 
cultura e o futuro desta no Brasil. O próprio Itigé proferiu um discur-
so, ressaltando o desenvolvimento e o aprimoramento da cultura do 
algodão pelos japoneses – fato que o tornou um importante artigo de 
exportação –, bem como a contribuição da produção e do comércio 
para a aproximação de ambos os países.

Por fim, o ofício de Itigé ainda destaca a produção de algodão 
entre a colônia japonesa no biênio 1935-1936, sendo esta a responsável 
por 31% do total da produção em todo o país; o número de alqueires 
utilizados pelas colônias de São Paulo e do Paraná; a época, no estado de 
São Paulo, do plantio em que as variedades de algodão deram o melhor 
resultado; os tipos procurados pelo Japão (tipos 3 e 4); a dificuldade de 
se obter financiamentos dos bancos; e a falta de braços disponíveis na 
época de colheitas.

Documentos da década de 30
Entre os documentos da década de 1930, encontramos três re-

ferências que sinalizam tendências que se consolidariam depois da Se-

gunda Guerra Mundial. O primeiro deles marca os primórdios das rela-
ções institucionais entre as autoridades japonesas e o Legislativo de São 
Paulo. No segundo, vemos uma comunidade gastando sua poupança na 
construção de uma escola, sinal do seu desejo de permanecer no Brasil. 
Finalmente, uma menção à famosa Missão Econômica de 1937, precur-
sora de tantas outras.

Em 8 de outubro de 1935, os moradores da Colônia Japonesa 
do Bairro Padre Claro, em Penápolis, solicitaram ao Secretário da Edu-
cação e Saúde Pública do Estado de São Paulo, por meio de um abaixo 
assinado, a criação de uma escola naquela localidade. Em anexo seguiu 
uma planta do edifício escolar. A área (de 70 x 80ms) onde seria loca-
lizado o edifício foi cedida por Guinzi Nakamura (chefe da colônia). 
Para a construção, os japoneses gastaram a quantia de 18:000$000 rs.. 
Assim, o governo do Estado não despenderia nenhum valor para aten-
der a essa colônia, bastando apenas aceitar a doação oferecida.

Submetida à chefia do Serviço de Prédios Escolares, a planta 
ganhou um novo quarto, destinado à futura professora. A Diretoria de 
Ensino realizou outra alteração na proposta dos japoneses: transferiu 
para o novo edifício, a escola de Saltinho do Coroado, também localiza-
da em Penápolis. 
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Acima, a planta da escola rural de Saltinho do Coroado apresentada pelos japoneses, 
e, em seguida, a planta reformada pela chefia do Serviço de Prédios Escolares.

Mensagem ao governador do Estado ao presidente da Assembléia Legislativa, 
Laerte Teixeira de Assumpção, em julho de 1936.

Assim, a solicitação foi transformada no Projeto de Lei 
110/1936, que foi aprovado pela Assembléia Legislativa, determi-
nando: “Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por doação da 
Colônia Japonesa no bairro do Padre Claro, em Penápolis, um prédio 
destinado ao funcionamento da escola rural de Saltinho do Coroado.”

Em 27 de julho de 1936, a pedido do Governador do Esta-
do, Armando de Salles Oliveira, à Assembléia Legislativa, foi apre-

sentado o Projeto de Lei 168/1936, que tratava da abertura de um 
crédito especial de 90:000$000 rs., para as despesas decorrentes da 
participação de delegados do Estado de São Paulo na missão econô-
mica brasileira, que embarcaria rumo ao Japão. Salles Oliveira ainda 
ressaltava: “Desnecessario se me afigura encarecer as vantagens dessa 
iniciativa, dados os seus objectivos de ordem commercial que inte-
ressam vivamente o nosso Estado”.  
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A família de Yukishigue é de Kochi, Japão. Chegaram ao Brasil em 
1910, no navio Ryojun-Maru. Após breve período no interior, 

fixaram-se em São Paulo, onde Tamura nasceu. Morou na rua Conde 
de Sarzedas, no bairro da Liberdade, que se tornaria conhecido pela 
concentração de japoneses. 

Religioso, foi batizado na Igreja Católica pelo jesuíta Guido Del 
Toro, da igreja São Gonçalo, onde seria coroinha. Foi educado por ma-
ristas no Ginásio Nossa Senhora do Carmo. 

Dedicado aos estudos, Yukishigue Tamura foi o terceiro descen-
dente de japoneses a se formar em Direito pela Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco. Nesse período, trabalhou como professor 
primário no Colégio São Francisco Xavier, no bairro do Ipiranga, em 
São Paulo, depois fez seu estágio no Ministério Público. 

Trabalhou como advogado, dividindo o escritório com o professor 
Lino de Moraes Leme, catedrático da Universidade de São Paulo (USP). 

Yukishigue Tamura marcou a história da colônia japonesa no 
Brasil como o primeiro descendente de japoneses a obter um mandato 
eletivo. Filiado ao Partido Democrata Cristão (PDC), foi eleito vereador 
na capital do Estado de São Paulo, em 1947. Foi uma importante con-
quista, pois a Guerra no Pacífico se prolongaria até 1945, e os ressenti-
mentos contra os japoneses ainda eram grandes. 

Esse foi apenas o começo de uma longa trajetória política. Quatro 
anos depois, seria eleito deputado estadual, ainda pelo PDC, mas não che-
garia a completar o mandato. Pouco antes de seu término, em 31 de janeiro 
de 1955, Tamura renunciou ao cargo para ocupar uma vaga na Câmara Fe-
deral. Tornou-se então o primeiro nissei a exercer o mandato de deputado 
federal (1955-1959). Em seguida, foi reeleito pelo Partido Social Democrata 
(PSD) por duas vezes consecutivas (1959-1963 e 1963-1967).

Em sua longa carreira política, Tamura filiou-se a cinco par-
tidos. À exceção do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 
1976, os demais partidos aos quais foi filiado classificam-se como 
de centro ou conservadores. Como reflexo de sua vinculação com a 

Nome: Yukishigue Tamura

Data de nascimento: 2/1/1915

Natural de São Paulo (SP)

Filiação: Yioshinori Tamura e Kino Tamura

Casado com: Ikuyo Tamura

Filho: Alísio Tamura

Profissão: Advogado
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Yukishigue Tamura na Assembléia 
legislativa

Yukishigue Tamura  em 
sessão solene realizada 
em 9 de Julho de 1954.

Igreja Católica, iniciou sua carreira política no PDC. Fundado por 
intelectuais católicos, sob a influência de Alceu Amoroso Lima, o 
PDC contou com lideranças como Franco Montoro e Queiróz Fi-
lho, e nele surgiu o fenômeno Jânio Quadros. Mais tarde, Tamura 
se afastaria do PDC e se filiaria ao Partido Social Progressista (PSP) 
(9/10/1953), de Adhemar de Barros. No ano seguinte, filiou-se ao 
PSD, organizado por Getúlio Vargas. 

Em 1966, com a introdução do bipartidarismo no Brasil, optou 
pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), que dava sustentação ao go-
verno militar. Por essa sigla, foi novamente reeleito deputado federal 
para o período de 1967-1971. 

Nessa última legislatura, teve seu mandato cassado, com base 
no artigo 4.º do AI-5, em 11 de janeiro de 1969. Na ocasião, o Con-
gresso Nacional foi fechado e deputados e senadores perderam o 
cargo. Anos mais tarde, Tamura recuperou seus direitos políticos e 
foi eleito vereador por São Paulo (1977-1981), pelo oposicionista 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Por um breve período, 
em 1979, voltou a apoiar o governo militar, filiando-se ao Partido 
Democrático Social (PDS).  

Na Câmara Federal, destacou-se como idealizador da Usina Si-
derúrgica de Minas Gerais (Usiminas), estatal que contou com o au-
xílio tecnológico dos japoneses, por meio do acordo Lanari-Hiroshiki, 
assinado em 3 de junho de 1957. A empresa foi inaugurada em 1962 e 
privatizada em 1991.

Yukishigue Tamura foi membro da Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra (ADESG), do Instituto Cultural Brasil-
Japão e da Sociedade Geográfica Brasileira.

Mandato na ALESP

Instituto Cultural Brasil-Japão – Entidade sem fins lucrativos, foi 

fundada em agosto de 1957, no Rio de Janeiro, com o intuito de promover 

o intercâmbio cultural. 

Tamura realizou diversas missões oficiais ao exterior, o que lhe 
valeu uma indicação do Senado Federal para ocupar a Embaixada do 
Brasil em Tóquio, que não se confirmou.

Como vereador, apresentou projeto de lei municipal que proibia 
o fumo em locais públicos e em táxis. 

Muito católico, em 1980 foi a Roma entregar o título de Cidadão 
Paulistano ao Papa João Paulo II, como agradecimento pela indicação 
para a beatificação do padre jesuíta José de Anchieta. 

Na década de 1990 afastou-se da vida pública. Tem hoje 93 
anos e é coroinha nas igrejas de São Francisco de Assis e São Fran-
cisco Xavier.

legislatura Posse Votos Partido Observações

2.ª (1951-1955) 13/3/1951 24.830 PDC
Renunciou ao mandato em 
31/1/1955

Yukishigue Tamura exerceu apenas 
um mandato na Assembléia Legislativa de São 
Paulo, no período 1951 a 1955. Foi eleito com 
votação expressiva para a época. Foi o 30.º par-
lamentar em número de votos. Naquela eleição, 
o deputado mais votado foi Jânio Quadros, com 
17.840 votos, seguido por Cid Franco, Concei-
ção da Costa Neves, José Porphyrio da Paz, Ju-
venal Lino de Matos e Paulo Ornelas Carvalho 
de Barros, todos com mais de dez mil votos.

Como reflexo de sua preocupação 
com a agricultura, Tamura assumiu um pos-
to na Comissão de Agricultura em 1951 e lá 
permaneceu por três anos.  Em 1951 também 
integrou a Comissão de Obras Públicas e, em 
1952, foi para a Comissão de Indústria e Co-
mércio, onde permaneceu por dois anos. Nessa 

O deputado recebeu diversas condecorações: a Medalha da In-
confidência Mineira, pela contribuição à Fundação da Usiminas, em 
1958; a Comenda da Ordem do Tesouro Sagrado no grau três, de Sua 
Majestade o Imperador do Japão, pela contribuição à amizade nipo-
brasileira; e o título de Doutor Honoris Causa, pela Universidade de 
Takushoku, de Tóquio. 
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época integrou duas Comissões Especiais, uma delas tratou da Assistência 
aos Trabalhadores Rurais do Estado e a outra cuidou dos Servidores do 
Departamento de Presídios. 

Alianças políticas
  Durante a maior parte do mandato de Tamura (1951-1955), o 

Brasil foi presidido por Getúlio Vargas, eleito com apoio de Adhemar 
de Barros, principal liderança política de São Paulo na época, e com 
quem Tamura mantinha boas relações. O governo de Vargas enfrentou 
grandes dificuldades com os deficits da balança comercial e com a falta 
de divisas. Também herdou o enorme descontentamento dos trabalha-
dores, que ficaram sem aumento salarial desde o período da Guerra e 

Retrato do governador Lucas 
Nogueira Garcez.

Palácio das Indústrias: sede da Assembléia entre 1947 e 1968.

tido apoiou o prefeito Jânio Quadros. 
Tamura passou ao PSP em 1953, partido 
do governador Lucas Nogueira Garcez. 
Com a aproximação da eleição para o 
governo, Garcez rompeu com Adhemar 
de Barros e, junto a vários deputados, 
entre eles Tamura, filiou-se ao PSD, o 
maior partido do país.

Em seus quase quatro anos na As-
sembléia Legislativa de São Paulo, Tamu-
ra destacou-se pela presença marcante no 

sofriam com a carestia. O governo enfrentou uma acirrada oposição da 
União Democrática Nacional (UDN) e de setores pró-norte-americanos 
que viam com desconfiança o nacionalismo do presidente. O embate 
teria como desfecho o trágico suicídio de Getúlio Vargas, em 1954.

No plano estadual, São Paulo foi governado por Lucas Nogueira 
Garcez (1951-1955), do Partido Social Progressista (PSP) de Adhemar 
de Barros. Sua gestão destacou-se pelos investimentos na área de ener-
gia elétrica, com obras em Salto Grande, Limoeiro, Euclides da Cunha, 
Barra Bonita e outras. A construção de hidrelétricas foi prioritária  
em praticamente todos os governos nas décadas de 1950, 1960 e 1970. 
Lucas Nogueira também criou o Departamento de Águas e Esgotos, 
o Conselho Estadual de Higiene e Segurança do Trabalho e o Fundo 
de Amparo ao Menor, ambos em 1951, o Departamento de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual, em 1952. Fez importantes inves-
timentos nos aeroportos de Congonhas e Viracopos e realizou as últimas 
obras da Via Anchieta.

O PDC de Tamura era um partido em crescimento; elegeu 
três deputados na primeira legislatura e cinco na segunda. O par-Comissão

Ano de 
nomeação

Observações

Comissão de Obras Públicas 1951/1952 Efetivo

Comissão de Agricultura 1951/1954 Efetivo/Suplente (1954)

Comissão de Constituição e Justiça 1952 Suplente

Comissão da Indústria e Comércio 1952/1954 Efetivo/Suplente (1954)

Comissão de Assistência Social 1953 Suplente

Participação nas comissões legislativas

plenário, onde realizou duzentos pronunciamentos e apresentou mais 
de 150 proposições. Suas principais áreas de interesse foram a agricultu-
ra e a educação. Apresentou diversas reivindicações municipais, tratou 
das deficiências nos transportes e na saúde. Como seria tradicional en-
tre os deputados nikkeis, comemorou os grandes marcos da imigração  
japonesa. 

Tamura também expressou interesse pela economia nacional, pelo 
direito de greve dos trabalhadores e prestou homenagens a diversas per-
sonalidades da época. Aprovou uma única propositura, o Projeto de Lei 
1477/1953, que trata da devolução do Pátio do Colégio aos jesuítas.
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Prioridade para a agricultura
Como seria marcante na atuação dos primeiros parlamentares 

nikkeis, Tamura pode ser identificado com a corrente de pensamento 
que defendia a prioridade das ações do governo para a agricultura. Não 
se tratava mais da velha política, para a qual a única vocação do Brasil 
era a agricultura, já que, na década de 1950, a indústria tornara-se uma 
realidade. O que estava em questão era que setor deveria ser prioritário. 

Nessa linha, desde o primeiro ano de seu mandato, Tamura foi 
membro da Comissão da Agricultura, área em que concentrou grande 
parte de seus discursos e proposições, voltando-se para os problemas 
conjunturais. O grande destaque no início dos anos 1950 foram os per-
calços pelos quais passava a lavoura de algodão. Depois do grande de-
senvolvimento vivido nas décadas de 1930 e 1940, a cotonicultura pau-
lista entrou em crise no pós-guerra, perdendo competitividade, o que se 
prolongaria nas décadas seguintes. Entre outras políticas, Tamura de-
fendeu o estabelecimento de preços mínimos para o algodão (8/9/1953). 

Os plantadores de batata também enfrentavam dificuldades. Fal-
tavam batatas-sementes, que na época eram importadas da Holanda. O 
maior problema residia no rígido controle que o governo federal exercia 
sobre as importações, desde 1947. Na época, Tamura apresentou pro-
posição solicitando uma cota de dólares para a importação da semente 
de batata; argumentou que a importação estimularia a produção, con-
tribuiria para baixar o custo de vida, além de diminuir a importação de 
batatas para o consumo, colaborando para reduzir as pressões sobre as 
divisas (16/7/1954). Em 29 de julho de 1954, Yukishigue Tamura vol-
tou à tribuna para congratular-se com os produtores e suas associações, 
porque o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito havia 
autorizado a cota de 900 mil dólares para a obtenção das sementes de 
batata da Holanda (13/8/1953).

O parlamentar também destacou os problemas que afeta-
vam os produtores de cebola (12/5/1952), banana (8/9/1953), tomate 
(31/3/1954), arroz (9/4/1951). Destacou as dificuldades dos produ-
tores da Alta Sorocabana, provocadas pela seca que assolava a região 
(2/12/1954); os problemas com o transporte de adubos (13/6/1951); a 
queda nos preços agrícolas (16/8/1951); a escassez de inseticidas para 
o combate das pragas (30/11/1951); a falta de sacaria (22/5/1952), en-
tre outros. Tratou ainda das dificuldades que enfrentava a Cooperativa 
Agrícola de Cotia (23/7/1951). Em diversas ocasiões defendeu melho-

rias para o sistema ferroviário e a malha rodoviária, essenciais para o 
escoamento da produção do campo (29/8/1951).

A livre concorrência e os privilégios às indústrias
O tabelamento dos preços das tinturarias, que vigorava em São 

Paulo e no Rio de Janeiro desde 1937, provocou uma polêmica entre os 
deputados Yukishigui Tamura e Jânio Quadros, ambos do PDC. Jânio 
apresentou moção contra a liberação dos preços dos serviços de tintu-
raria. Tamura contestou, defendendo a livre concorrência em oposição 
ao controle estatal, lembrando que as tinturarias eram prestadoras de 
serviço e tinham seus preços tabelados, e que nenhum outro serviço 
sofria tabelamento no país (19/6/1951 e 20/9/1951).

No mesmo discurso manifestou-se contra os privilégios que 
se destinavam à indústria, observou que o tabelamento mantido pelo 
governo federal insidia especialmente sobre os produtos agrícolas, 
e completou: “enquanto os industriais enriquecem”. Não era uma 
questão nova; desde a década de 1930, a indústria foi amplamente 
subsidiada pelo governo, muitas vezes em prejuízo da agricultura. 
Nas décadas seguintes, diversos parlamentares nisseis contestariam 
os privilégios da indústria e defenderiam o campo. Logo após esse 
embate, Tamura comemorou a liberação dos preços, decisão tomada 
pelo governo de Getúlio Vargas.

Uma nova disputa com Jânio Quadros
Em 1953, Tamura entrou novamente em conflito com Jânio 

Quadros, então prefeito de São Paulo. O deputado defendia os co-
merciantes de hortifrutigranjeiros estabelecidos em uma praça, nas 
imediações do Mercado Central de São Paulo. O prefeito, após fazer 
campanha pública, classificando os comerciantes como atravessado-
res, cassou várias permissões de comerciantes estabelecidos no Mer-
cado Central. Produtores e negociantes responderam com um desfile 
de trezentos caminhões, no centro da cidade. Yukishigui Tamura mais 
uma vez recorreu a argumentos liberais, destacando que o prefeito ha-
via tomado decisões autoritárias que comprometiam a livre-iniciativa 
(27/8/1953). 

O parlamentar defendia a construção de um grande e novo 
entreposto como solução estrutural para o problema. O tema voltaria 
constantemente ao debate na Assembléia durante a década de 1950. 
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Reivindicações trabalhistas e o direito de greve
Com grande defasagem salarial, diversas categorias de traba-

lhadores realizavam greves e manifestações. Em 1951, em nome do 
PDC, o deputado solidarizou-se com os bancários que estavam em 
campanha salarial e defendeu o direito de greve dos trabalhadores, 
muito contestado na época (10/9/1951 e 22/10/1951). O parlamen-
tar, que assumia uma posição conciliadora, destacou a necessidade da 
conjugação dos esforços, com respeito aos poderes constituídos, e de 
compreensão recíproca entre o trabalho e o capital, para se obter o 
progresso almejado.

A construção de grupos escolares para o ensino primário
Outra preocupação marcante nos discursos e nas proposições de 

Tamura foi a ampliação da rede de educação pública estadual. Faltavam 
escolas em todo o Estado. Durante os anos 1950, a dificuldade encon-
trava-se na falta de grupos escolares para o ensino primário. Assim, o 
deputado apresentou mais de uma dezena de solicitações de diferentes 
cidades do interior de São Paulo. Em alguns casos, ainda era neces-
sário explicitar: “escola mista”, para meninos e meninas (30/3/1953). 
Também solicitou a construção de diversos ginásios (2/5/1952). Outro 
problema era a formação de professores para o ensino primário; neste 
caso, Tamura pleiteou a transformação da Escola Normal Peixoto Go-
mide de Itapetininga em Instituto de Educação (25/5/52). Ainda tratou 
da criação de faculdades em Bauru (11/7/1952), que seriam instaladas 
anos mais tarde.

Melhorias para as cidades
Os discursos e proposições refletiam os anseios das bases po-

líticas do parlamentar. Tamura solicitou melhoramentos para diversas 
cidades, como Álvares Machado, Promissão e Lins, nas quais a presença 
da colônia japonesa era expressiva. 

Apresentou vasta lista de reivindicações: construção de aeropor-
tos, rede de saneamento, fóruns, cadeias, aumento dos vagões nos trens 
suburbanos, melhorias para as ferrovias e rodovias. 

Na área da saúde, o combate à tuberculose ainda era prioridade. 
O parlamentar solicitou a criação de um posto de profilaxia em Jacareí 
(4/4/1952) e, em mais de uma ocasião, solicitou mais recursos para a 
produção de medicamentos no Instituto Butantã (2/5/1951).

O Tratado de Paz 
Entre as diversas manifestações de Tamura sobre o Japão e seus 

imigrantes, destacou-se a comemoração da assinatura do Tratado de São 
Francisco, ou Tratado de Paz, firmado entre o Japão e as Forças Alia-
das da Segunda Guerra Mundial (França, Inglaterra, Estados Unidos e 
União Soviética). O documento foi assinado por 49 países, entre eles o 
Brasil, em 8 de setembro de 1951, e entrou em vigor em 28 de abril do 
ano seguinte, sendo ratificado pelo Congresso Nacional. O Tratado en-
cerrou oficialmente a Segunda Guerra, determinando diversas sanções 
ao Japão. Na ocasião, o deputado destacou: “(...) na certeza de uma 
nova era de progresso e paz no mundo, e de novas conquistas espirituais 
e materiais para as duas nações amigas”. Brasil e Japão voltaram a man-
ter intenso intercâmbio diplomático, comercial e cultural (9/5/1952).

Tamura ainda realizou diversos pronunciamentos que tratavam 
de questões associadas aos japoneses, como a conquista da primeira me-
dalha olímpica (bronze) pela natação brasileira, feito realizado pelo nis-
sei Tetsuo Okamoto (15/3/1951).

Entre outras reivindicações, Tamura defendeu a ratificação da 
emancipação dos ex-distritos de Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz 
de Vasconcelos, anteriormente integrantes de Mogi das Cruzes, com o 
objetivo de alcançarem a plena autonomia (8/7/1954).

Em pronunciamento, defendeu a mobilização e o envio de auxílio 
aos flagelados da seca que assolava o Nordeste do Brasil (22/8/1951).

Solicitou que fossem transcritos nos Anais da Assembléia a Car-
ta de fundação das Nações Unidas e os Estatutos da Corte Internacional 
de Justiça (Requerimento 1001/1952).

Yukishigue Tamura 
na Assembléia,  
no início da década 
de 1950.
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O Pátio do Colégio
Yukishigue Tamura aprovou o Projeto de Lei 1477/1953, que foi 

transformado na Lei 2658, de 21 de janeiro de 1954. Determinou a doação 
do imóvel que abriga o Pátio do Colégio, na capital, então ocupado pela 
Secretaria de Estado da Educação, à Companhia de Jesus. Na justificativa, 
Tamura incluiu argumentos preservacionistas: “(...) tratam da importân-
cia histórica do referido local e suas construções ainda restantes [torreão, 
duas paredes de taipa de pilão, fundações] e a necessidade de sua preser-
vação, baseada em pesquisas, resguardo de interesses históricos”.

A proposta previa a transformação da edificação, junto com a 
pequena igreja ao lado, marco da fundação de São Paulo, em monumen-

to histórico. A medida fazia parte da comemoração do IV Centenário 
da Cidade de São Paulo, que seria realizada no ano seguinte. Ainda na 
justificativa, o parlamentar destacou: “a perpetuação do monumento 
cívico, cultural e religioso do Colégio de São Paulo e igreja anexa, no 
mesmo local em que Anchieta e seus companheiros o fundaram, em 
1554, no Pátio do Colégio, observando-se as linhas arquitetônicas do 
primitivo edifício”. Embora tenha enfrentado alguma oposição, o proje-
to foi subscrito por 67 deputados. 

Encaminhando o projeto, Tamura fez diversos pronunciamentos 

espiritual de sua gente e, juntos, pela liberdade e na defesa do bem comum.

(...) O Colégio de São Paulo, então fundado, foi o embrião fecundo ao 

redor do qual cresceu e se desenvolveu a cidade. (...) O solo abençoado pelas 

aspersões do hissope do sacerdote e regado pelo sangue dos heróicos guerreiros 

de Tibiriçá e Caiubi, acha-se ainda em poder do Estado, que nada resolveu, 

até agora, sobre conveniente destino a ser dado ao sítio que serviu de berço à 

cidade de São Paulo

(...) ora, de São Paulo partiram já em meados do século XVI as pri-

meiras Bandeiras, que impeliram para o oeste as da América, a linha Alexan-

drina ou mental do Tratado das Tordesilhas e que pela obra imensa realizada, 

no ciclo do bandeirismo, a custa dos mais estenuantes sacrifícios, os bandei-

rantes traçaram no mapa da América a fisionomia do Brasil.

(...) A Igreja do Pátio do Colégio foi, com justiça, denominada “berço 

espiritual da nacionalidade” porque aí se forjou o espírito cristão do povo 

brasileiro, apanágio de sua verdadeira grandeza. Constitui, pois, uma das 

mais caras tradições de nosso povo. E para Rui, as tradições são a propria 

Pátria. Por que, então, não conservamos esse monumento de tradição?” (21 

e 22/10/1953). 

RYO MIDZUNO, O PAI DA IMIGRAÇÃO JAPONESA

 Em discurso pronunciado em 17 de agosto de 1951, Yukishigui Tamura 

manifestou pesar pelo falecimento do sr. Ryo Midzuno, a quem classificou 

como “o pai da imigração japonesa”. Midzuno foi presidente da Companhia 

Imperial de Imigração, que organizou a primeira viagem dos imigrantes para 

o Brasil, no navio Kasato-Maru (17/8/1951).

Pátio do Colégio, em 2008.

registrando a visão da história de 
São Paulo, então dominante: 

“(...) Um exame sereno 

dos fatos históricos nos ensina que 

a História de São Paulo e do Bra-

sil confundem-se com a História 

da Igreja Católica Apostólica Ro-

mana, na bravura de seus filhos 

militares, civis e religiosos, que 
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Os bons costumes e a oposição ao divórcio
Tratando dos bons costumes, o deputado manifestou-se con-

trário à permanência em cartaz da peça teatral Pudim de Ouro, que  
considerou imoral (1/5/1951). Tamura comemorou a rejeição do projeto 
apresentado pelo deputado federal Nelson Carneiro, que visava implan-
tar o divórcio no Brasil (10/9/1951).

A Encíclica Rerum Novarum
Entre várias manifestações que tratavam de temas vinculados à Igre-

ja Católica, destacou-se o discurso de Tamura em comemoração aos sessen-
ta anos da edição da famosa encíclica Rerum Novarum, do papa Leão XIII, 
de 15 de maio de 1891. A encíclica tratava das condições de vida da classe 
trabalhadora, defendia os direitos dos operários (como formar sindicatos), 
mas advertia também para seus deveres. Embora reconhecesse a proprie-
dade privada como direito natural e repudiasse vigorosamente a concepção 
marxista de luta de classes, condenava os lucros ilimitados e a concentração 
das riquezas nas mãos de poucos (15 de maio de 1952).
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Nome: João Sussumu Hirata

Data de nascimento: 20/11/1914

Natural: São Manoel (SP)

Filiação: Joiti Hirata e Yuki Hirata

Esposa: Cecília Mitsuko Hinata

Profissão: advogado

Falecimento: 11/11/1974

Dados Biográficos

O 
s pais de João Sussumu Hirata estabeleceram-se em São Manoel, 
cidade em que ele nasceu e iniciou seus estudos. Ainda jovem, 

mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como contínuo, lavador de 
pratos e guia turístico. 

Em 1940, formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo. 
Um ano depois, foi contemplado com uma bolsa de estudos do Minis-
tério da Educação do Japão, que lhe permitiu estudar na Universida-
de Imperial de Tóquio. Durante sua permanência no Japão, trabalhou 
como locutor em uma emissora estadual de rádio, a NHK, transmitindo 
notícias em português para países da América Latina. Nessa época, o 
Brasil declarou guerra aos países do Eixo, ou seja, à Alemanha, à Itália 
e também ao Japão. Como Sussumu abdicara de sua cidadania japonesa 
para assumir a brasileira, passou a ser visto como inimigo, foi persegui-
do, e só não se tornou um “prisioneiro de guerra” porque se refugiou na  
região de seus ancestrais. 

Ao retornar ao país, em 1951, Brasil e Japão já haviam reatado 
relações diplomáticas e Hirata foi admitido como consultor jurídico do 
Consulado do Japão. Nesse período conheceu seu grande amigo e intro-
dutor na política, o deputado Roberto de Abreu Sodré. Três anos depois 
concorreu à Assembléia Legislativa de São Paulo ficando na suplência 
pela União Democrática Nacional (UDN), efetivando-se em 1.º de fe-
vereiro de 1959. Era a 3.ª Legislatura (1955-1959). Em 1960, disputaria 
novamente e seria eleito para a 4.ª Legislatura (1959-1963). 

Na eleição seguinte, foi eleito deputado federal e reelegeu-se 
para outros dois mandatos consecutivos:  6.ª Legislatura (1967-1971) e 
7.ª Legislatura (1971-1975). 

Sussumu Hirata, após a reforma eleitoral de 1965, filiou-se à 
Aliança Renovadora Nacional (Arena). 

No plano profissional, além de trabalhar no Consulado Japonês, 
Hirata trabalhou na Câmara do Comércio Japonesa e na Cooperativa 
Agrícola Bandeirante. 
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Sussumu Hirata integrou duas comissões oficiais que foram à 
China Nacionalista e ao Japão; em 1961 com os deputados estaduais 
e em 1964 com os deputados federais. Integrou ainda as comitivas do 
presidente Costa e Silva e do governador Abreu Sodré, em 1967. Em 
1972, realizou nova viagem ao Japão a convite do presidente da Casa 
dos Representantes da Dieta Nacional Japonesa. Durante seu mandato, 
participou da recepção a diversas comitivas japonesas que visitaram a 
Assembléia. Recebeu várias condecorações no Brasil e no exterior, entre 
elas a da Ordem do Tesouro Sagrado, no Japão. Foi diretor da Socieda-
de de Cultura Japonesa.

João Sussumu hirata na Assembléia 
legislativa

Visita de delegação japonesa à Assembléia, em 17 de junho de 1958.

João Sussumu faz pronunciamento da tribuna da ALESP. 

Na 3.ª Legislatura, João Sussumu Hirata ficou na 4.ª suplência 
da UDN. Assumiu o cargo em diversas ocasiões, por curtos períodos, 
totalizando cerca de 170 dias de exercício de fato. Já no final da 3.ª Le-
gislatura, em 1.º de fevereiro de 1959, foi efetivado no lugar do Padre 
Calazans, que assumiu cadeira no Senado Federal. Na eleição seguinte, 
Hirata voltou a concorrer pela UDN e foi eleito. 

Mandatos na ALESP

legislatura Posse Votos Partido Observaç ões

3.ª (1955-1959) 4/6/1956 3.986 UDN Suplente

4.ª (1959-1963) 12/3/1959 9.514 UDN Efetivo

Participação nas comissões legislativas

Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Economia 1959/1962 Efetivo

Comissão Especial – O problema da 
citricultura no Estado.

1962 Efetivo

Comissão de Finanças 1963 Suplente

A conjuntura
Os anos em que João Sussumu Hirata esteve na Assembléia 

compreendem momentos bem distintos. O final dos anos 1950 ficou co-
nhecido como “Anos Dourados”; foi o período de Juscelino Kubistchek 
na presidência da República, do Plano de Metas, da construção de Bra-
sília, de grande desenvolvimento econômico, que contou com a chegada 
das multinacionais, com destaque para as montadoras de automóveis e, 
conseqüentemente, com o surgimento de centenas de indústrias de au-
topeças, beneficiando, particularmente, São Paulo. Nessa fase, o parla-
mentar ainda integrava a União Democrática Nacional (UDN), partido 
que fazia oposição ao presidente. 

No plano estadual, Jânio Quadros elegeu-se governador em 
1954. Com os benefícios do crescimento econômico, que aumentou 
substancialmente as receitas do Estado, Jânio reformulou o sistema 
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de arrecadação, visando combater a crônica sonegação. No período, 
não faltaram recursos para a construção de estradas; somente em São 
Paulo foram pavimentados 1.775 quilômetros. Também foram implan-
tados 230 quilômetros de estradas de ferro. Jânio deu continuidade ao 
amplo plano de eletrificação elaborado no governo anterior, de Lucas 
Nogueira Garcez. Na área da saúde, construiu 150 postos de atendi-
mento, criou o Instituto de Medicina Tropical do Hospital das Clínicas, 
concluiu os hospitais de Araraquara, São Bento e Echaporã, beneficiou 
cidades com a implantação de redes de esgoto e água encanada. Refor-
mulou o sistema penitenciário e instalou três novos institutos penais 
agrícolas. Também foi criado o Instituto de Física Nuclear da Univer-
sidade de São Paulo (USP). 

No campo político, destacou-se a polarização entre janistas e 
ademaristas. Nesse período Jânio aproxima-se da União Democrática 
Nacional (UDN), de Sussumu Hirata, e foi por essa sigla que se ele-
geu presidente da República, em 1960. A UDN foi fundada em 1945, 
por uma ampla frente, que tinha como política principal a oposição 
a Getúlio Vargas. Contava com grande apoio da burguesia e parte da 
classe média urbana. Defendia o liberalismo e o capital estrangeiro. 
Era o segundo maior partido do país, apenas perdendo para o Parti-
do Social Democrata (PSD), de Getúlio Vargas. 

Na Assembléia de São Paulo, a UDN sempre teve número ex-
pressivo de parlamentares, mas bem aquém da expressividade que o 
partido alcançou no Brasil. Em 1947, foram eleitos nove parlamenta-
res, na eleição seguinte foram dez. No pleito de 1955, obteve a menor 
bancada, apenas sete deputados. Na eleição de 1959, voltou a ter nove 
membros, no entanto o número de cadeiras na Assembléia cresceu de 
75 para 91 parlamentares. Em 1963, o partido contava com nove depu-
tados e, mais uma vez, o número de cadeiras foi alterado, agora para 
116 membros. 

Durante o segundo mandato de Sussumu Hirata (1959-1963), Jâ-
nio Quadros teve passagem meteórica pela presidência da República, de 
31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Foi sucedido pelo vice-presidente 
João Goulart (Jango), do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), adver-
sário histórico da UDN, que governou até o princípio de 1963, sob o 
regime parlamentarista. Foi um período de grande instabilidade política 
e também econômica, com enorme desequilíbrio nas contas públicas e 
acentuado crescimento da inflação e da carestia. 

No âmbito estadual, o quadro continuou favorável à UDN que, 

com apoio de Jânio Quadros, elegeu o governador Carlos Alberto Alves 
de Carvalho Pinto (1959-1963). O governo foi marcado pela criação de 
um Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE), de caráter desenvol-
vimentista, com ênfase na superação das deficiências da infra-estrutura 
urbana e na melhoria dos equipamentos sociais básicos.

Em sua gestão, Carvalho Pinto realizou ampla reforma judi-
ciária, consolidou a regularização fundiária em grande parte do Es-
tado e reorganizou a polícia. Apoiou amplamente a agricultura: con-
trolou a taxa de juros para o financiamento do plantio; fixou preços 
mínimos para sua comercialização; construiu prédios destinados às 
casas da lavoura, silos e armazéns; criou instituições como o Centro 
Estadual de Abastecimento (Ceasa); o Conselho Estadual de Trans-
porte e Abastecimento e o Centro Tropical de Pesquisas e Tecnolo-
gia de Alimentos. Em 1961, também foram criadas a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP); a Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Faculdade de Medicina 
de Botucatu, posteriormente incorporada à Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Proposições e discursos
A agricultura foi a área de maior interesse de João Sussumu Hirata. 

Diante das dificuldades enfrentadas pela agricultura paulista na segunda 
metade da década de 1950, o deputado propôs a criação de um plano de 
recuperação agrícola, incluindo subsídios, preços mínimos e outras medi-
das de apoio governamental à lavoura. Diante do êxodo que se verificava 
no interior de São Paulo, defendeu a adoção de uma política de fixação 
do homem ao campo, mediante facilidades para a aquisição de lotes de 
terra. Em outra proposta marcante, sugeriu a criação de um movimento 
nacional para despertar o patriotismo; nesse sentido, também indicou a 
introdução de Educação Moral e Cívica no ensino primário. Apresentou 
solicitações com vistas à ampliação da rede de ensino primário. Encami-
nhou diversas propostas na área administrativa e dezenas de reivindica-
ções de municípios do interior, particularmente daqueles onde a comuni-
dade nikkei se concentrava. Aprovou quinze projetos de lei.

Plano estadual de recuperação agrícola
O planejamento econômico foi uma das características que mar-

cou o período. O Plano de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek 
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era o grande referencial. A partir da análise sistemática da economia e 
da sociedade buscava-se uma atuação planejada do Estado. Nessa linha, 
Sussumu Hirata defendeu a criação de um programa de trabalho e am-
paro à agricultura e à educação do povo (8/6/1956). Três anos depois, 
já no segundo mandato, a proposta evoluiu para a criação de um Plano 
Estadual de Recuperação Agrícola, na mesma linha do projeto que seria 
apresentado pelo governador Carvalho Pinto (30/4/1959). 

Os problemas conjunturais que afetavam setores da agricultura 
também ecoavam constantemente nos discursos de João Sussumu Hirata. 
Em 1956, protestou contra a importação de batata, problema que se mani-
festava já no começo da década (8/6/1956). No ano seguinte, tratou do de-
senvolvimento da indústria da pesca (4/4/1957), do escoamento da safra de 
cereais (12/4/1957) e propôs a criação de uma comissão parlamentar para 
averiguar danos causados pelo granizo no Vale do Paraíba (10/9/1957).

Outro tema que ganhou destaque nos discursos e proposições 
de Hirata foi o uso de queimadas para combater as pragas do algodão. 
(Indicação 403/1959).

Financiamento para aquisição de lote rural
Em 1957, o deputado apresentou projeto criando uma linha de 

financiamento, através da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, 

para trabalhadores adquirirem lotes rurais. O projeto seria aprovado 
cinco anos após.

Na mesma direção, em 1959, o governador Carvalho Pinto apre-
sentou projeto de lei à Assembléia. Hirata foi à tribuna e classificou a 
proposta como “medida inicial de um plano de reforma agrária”. No 
discurso, o parlamentar defendeu a “reforma agrária” como forma de 
fixar o trabalhador no campo, minimizando os efeitos do êxodo rural. 
O projeto tratava da “isenção dos impostos de transmissão ‘inter-vivos’ 
nas aquisições de lotes rurais de até 200 mil cruzeiros e a redução con-
siderável e gradativa nas aquisições de valor acima de 200 mil e até 600 
mil cruzeiros”. Na ocasião, Hirata afirmou: “(...) Facilitar aos lavradores 
a se tornarem proprietários de pequenos lotes rurais é um grande pas-
so que se dá na solução dos vários problemas ligados à agricultura. É 
preciso saber que mais da metade daqueles que se dedicam à lavoura 
é constituída de pessoas que não possuem áreas para cultura. Nessas 
condições estes são lavradores sem estabilidade, sempre prontos para 
abraçarem qualquer outra profissão mais compensadora. Nenhum re-
sultado será atingido, independentemente de esforços realizados, para a 
fixação do homem do campo sem que dele se faça proprietário de terra. 
A instabilidade da vida do lavrador causa o êxodo rural para os centros 
urbanos criando graves problemas nas cidades”. 

Havia grande movimentação política e social no campo, com a 
eclosão de diversos conflitos. Também crescia a sindicalização e a defesa 
de diretos para os trabalhadores rurais. Em 1959, Hirata questionou a 
atuação de “agitadores” junto aos trabalhadores de Bragança, tumultu-
ando o sindicato local (11/8/1959).

Modernização tecnológica da agricultura
João Sussumu Hirata também defendeu uma série de medidas 

governamentais para fomentar a agricultura, como isenções fiscais, fi-
nanciamentos, suporte técnico, distribuição de sementes e outras. Indo 
além, destacou a necessidade da adoção, pelo governo federal, de medi-
das para facilitar o uso de tratores e adubos, que então formavam a base 
da modernização tecnológica por que passava a lavoura (30/4/1959). 

Em 1959, voltaria a lamentar a importação de batatas para o consu-
mo interno, problema anteriormente destacado por Tamura (21/7/1959).

Também tratou de outro velho problema, o abastecimento da 
Capital. Na época, discutia-se o projeto que previa a construção de en-

Projeto de Lei 1573/1957, que 
autorizou a Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo a financiar 
lotes rurais para os lavradores.  
Foi convertido  na Lei 6808,  
de 4 de julho de 1962. 
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treposto no Jaguaré. Hirata defendeu a aprovação da proposta, lem-
brando que tal medida viria baratear o custo dos alimentos, e também 
observou que a Secretaria da Agricultura tinha verbas para iniciar a 
obra. O projeto foi aprovado e o entreposto inaugurado dez anos de-
pois (18/3/1959). 

Em 1960, suas preocupações voltaram-se para a crise agrícola 
verificada na região Noroeste. Indicou ao Executivo a designação de 
uma comissão para “o estudo da conjuntura agrícola da zona Noroeste” 
(Indicação 916/1960). Diante da crise de divisas e escassez de petró-
leo, indicou ao Executivo a necessidade de obrigar as usinas de óleo 
a fornecer uma cota do produto para ser distribuída pelas prefeituras 
do Estado de São Paulo (Indicação 749/1960). Em 1962, defendeu 
política de isenção de impostos para o algodão no Estado (Projeto de 
Lei 1428/1962) e para os tratores utilizados em propriedades agrícolas  
(Projeto de Lei 300/1962).

 
Movimento de ordem nacional para despertar o 
patriotismo

Hirata entendia que faltava “patriotismo do povo e dos dirigen-
tes da Nação”. Para o parlamentar, “enquanto houver, entre nós, inimi-
gos da pátria, como os exportadores de café que se utilizam de práticas 
fraudulentas, importadores de cadillacs, televisões, uísques e de perfu-
mes, sonegadores de impostos e trabalhadores que querem ganhar o má-
ximo e trabalhar o mínimo e funcionários públicos que pedem aumento 
e que só querem assinar o ponto, todas e quaisquer medidas serão in-
frutíferas para salvar esse nosso Brasil.(...) É urgente e indispensável um 
movimento de ordem nacional visando despertar o patriotismo de todos 
os brasileiros, sem distinção de classes ou posições. É preciso convencer 
o povo e as autoridades que a pátria está pedindo a todos os seus filhos 
um pouco de sacrifício e boa vontade para que ela possa dar ao seu povo 
o que ele almeja” (3/4/1957 e 26/4/1957).

Escolas primárias e o ensino de educação moral e 
cívica

Os parlamentares nikkeis manifestaram grande preocupação com 
a educação. Hirata não foi diferente. Destacou, sobretudo, a necessida-
de de ampliar a rede de ensino primário em todo o Estado (Indicação 
1655/1959 e Moção 198/1959). Nessa linha, aprovou a criação de três 

escolas e solicitou também melhorias para o ensino (22/6/1956), entre 
elas um plano para ampliação do horário escolar (13/7/1956 e 13/7/1956), 
uma nova classificação para escolas públicas primárias (Projeto de Lei 
1487/1957) e a inclusão da cadeira de Educação Cívica (30/6/1959). 

Na época, começavam a crescer as solicitações para a ampliação 
da rede de ensino secundário e técnico. Hirata aprovou a criação de 
duas escolas técnicas industriais e a transformação de ginásio da cidade 
de Suzano em colégio (Projeto de Lei 1134/1963), o que significava a 
abertura de salas para o ensino que hoje corresponde ao ensino médio. 

Em março de 1959, manifestou apoio a greve do professorado 
paulista e falou, também, sobre a crise que atingia o ensino privado 
(16/3/1959).

Visita de senadora japonesa, em 15 de outubro de 1957. Hirata aparece no lado direito da 
senadora. No centro, o presidente da Assembléia deputado Ruy de Almeida Barbosa, e a 

deputada Conceição da Costa Neves. Ao fundo, de óculos, o deputado Araripe Serpa.

Segurança, transportes e saúde
Na saúde, Sussumu teve várias iniciativas: propôs a construção 

de um hospital regional em Marília (10/6/1959); a instalação de uma 
Unidade Sanitária Bivalente em Tapirai (Indicação 830/1960); a cria-
ção de um centro de saúde no município de São Manoel (Projeto de 
Lei 1131, de 1961); a construção de um posto de puericultura na Vila 
Paulo Romeu, em Cruzeiro (Indicação 763/1961) e a desapropriação e 
a doação de imóvel para o Sanatório Santa Cruz, em Campos do Jordão 
(Projeto de Lei 1160/1961). 
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Em 1961, defendeu a concessão de auxílio ao Colégio Interna-
cional de Cirurgiões, destinado ao seu VI Congresso Nacional (Projeto 
de Lei 782/1961).

Na segurança, solicitou a elevação da delegacia de Ourinhos à 
2.ª Classe Regional (Projeto de Lei 1271/1960) e propôs a criação da 
Delegacia de Polícia em Tapirai (Indicação 829/1960). 

Na área dos transportes, suas preocupações concentraram-se no setor 
ferroviário, “de grande importância para o transporte de gêneros alimentí-
cios”. Solicitou o prolongamento da Companhia Paulista de Estrada de Ferro 
(7/12/1956), a reativação do ramal Araçatuba-Lussanvira (18/2/1957).

Na cultura, registrou duas manifestações na área das artes plásticas 
em São Paulo: apresentou requerimento de congratulações pela realização 
da IV Bienal de São Paulo (20/9/1957) e destacou a criação da Fundação 

Ibirapuera (20/9/1957 e 6/12/1956). João S. Hirata aprovou o Projeto de 
Lei 1402/1960, que tratou da desapropriação da Chácara do Visconde, 
em Taubaté, local onde nasceu Monteiro Lobato, que foi transformado 
na Lei 6711, de 4 de janeiro de 1962 . 

João Sussumu Hirata recebeu homenagens póstumas: seu nome passou 

a denominar uma escola da cidade de São Paulo, localizada na Estrada 

do Alvarenga (Decreto Municipal 11683, de 7 de janeiro de 1975), e um 

estabelecimento de ensino da rede pública estadual, no Jardim Lídia, em 

Campo Limpo, capital (Lei 1370, de 30 de agosto de 1977). 

Projeto de lei lei Ementa

PL 818/1960
Lei 6473, de 31 de 
outubro de 1961

Cria o 2.º grupo escolar no município de 
Pacaembú

PL 653/1961
Lei 7644, de 21 de 
dezembro de 1962

Cria escola industrial em Santa Isabel

PL 719/1961
Lei 7401, de 9 
de novembro de 
1962

Cria escola industrial no subdistrito de 
Pinheiros, nesta capital

PL 819/1960
Lei 7038, de 21 de 
setembro de 1962

Cria grupo escolar no bairro de Pirajussara, 
município de Taboão da serra

PL 858/1961
Lei 6840, de 13 de 
julho de 1962

Revoga o art. 2.º da lei 4793, de 
12/8/1958, que condiciona a instalação 
do ginásio criado pela referida lei à 
doação de terreno e prédio para seu 
funcionamento

PL 1134/1963
Lei 7779, de 29 de 
janeiro de 1963

Transforma em colégio o ginásio de 
Suzano

PL 1132/1963
Lei 7675, de 9 de 
janeiro de 1963

Cria grupo escolar na zona norte da 
cidade de São Manuel

PL 1402/1960
Lei 6711, de 4 de 
janeiro de 1962

Revigora a Lei 2794, que dispõe sobre a 
desapropriação da “chácara do visconde”, 
em Taubaté, onde nasceu Monteiro 
Lobato

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 1573/1957
Lei 6808, de 4 de 
junho de 1962

Autoriza a Caixa Econômica a financiar, 
até a importância de cr$ 500.000,00, a 
aquisição de lote rural

PL 1561/1959
Lei 5548, de 14 de 
janeiro de 1960

Declara de utilidade pública a Associação 
Beneficente de Bastos

PL 862/1961
Lei 6505, de 22 de 
novembro de 1961

Declara de utilidade pública o Conselho 
das Entidades de Classe da E. F. 
Sorocabana, desta capital

PL 586/1962
Lei 7581, de 5 de 
dezembro de 1962

Declara de utilidade pública a Associação 
São Francisco Xavier, desta capital

PL 830/1962
Lei 7274, de 26 de 
outubro de 1962

Declara de utilidade pública o “Lar da 
Benção Divina”, desta capital

PL 1306/1961
Lei 7224, de 24 de 
outubro de 1962

Declara de utilidade pública o círculo 
operário de Suzano

PL 883/1961
Lei 6726, de 16 de 
janeiro de 1962

Declara de utilidade pública a “Sociedade 
Amigos da Cidade Comerciária”, de 
Suzano
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Nome: Shisuto José Muraiama

Data de nascimento: 29/5/1914

Natural de: Araraquara (SP)

Filiação: Hatuhei Muraiama e  

Vacci Muraiama

Esposa: Cecília de Almeida Leite 

Muraiama

Filhos: Paulo Muraiama e Maurício 

Muraiama

Profissão: engenheiro agrônomo

Falecimento: 1994

DADOS BIOGRÁFICOS

A família Muraiama chegou ao Brasil em 1909, vinda da pro-
víncia de Kiushu, Japão. Shisuto nasceu em 1914, no distrito 

de Rincão, município de Araraquara. Como seus irmãos, desde mui-
to jovem ele ajudou seus pais trabalhando na lavoura. No entanto, 
seus familiares contam que os pais, ao desistirem do sonho de re-
gressar ao Japão, decidiram que Shisuto deveria estudar e conquis-
tar uma vida melhor. Desse modo, honraria o esforço e o sacrifício 
dos demais. Todos então continuaram a trabalhar e a promover os 
seus estudos. 

Quando completou o ensino primário, a família mudou-se para 
Barão Geraldo, Campinas − uma das poucas cidades de São Paulo em 
que havia escola pública secundária −, e lá ele ingressou no Colégio 
Culto à Ciência. Concluído o ensino secundário, Muraiama cursou até 
o 2.º ano da Faculdade Paulista de Medicina. Depois, ingressou na 
Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (ESALQ), em Pira-
cicaba, e formou-se engenheiro na turma de 1942, sendo admitido no 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC), iniciando carreira de técni-
co e pesquisador. 

Em 1946, casou-se com Cecília de Almeida Leite.
Na década de 1950, dirigiu uma fazenda experimental do IAC, 

em Santa Isabel, e depois assumiu a Casa da Lavoura de Campos do 
Jordão. 

Sua carreira política teve início em 1954, quando Muraiama 
classificou-se na primeira suplência de deputado estadual pelo Partido 
Social Progressista (PSP), com o lema “Uma Enxada na Assembléia”. 

No decorrer dessa legislatura, assumiu o mandato even-
tualmente e continuou a trabalhar como agrônomo. Em 1957, 
assumiu a chefia da Fazenda Experimental de São Bento do Sa-
pucaí, dando início a importantes trabalhos, como o da enxertia 
da oliveira. 

Muraiama também foi editor-chefe das revistas Mundo Ru-
ral e Chácaras e Quintais. Escreveu 27 livros técnicos que o per-
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O deputado Shisuto Muraiama foi suplente em duas legislaturas 
na Assembléia Legislativa de São Paulo. Na 3.ª Legislatura (1955-1959), 
candidatou-se pelo Partido Social Progressista (PSP) e obteve 5.264 vo-
tos, sendo o 10.º suplente da legenda, que elegeu dezessete parlamenta-
res. Nesse período, foi convocado a ocupar o cargo em dezesseis opor-
tunidades, tendo exercido o mandato por 118 dias. Na eleição seguinte, 
a 4.ª Legislatura (1959-1963) concorreu pelo Partido Rural Trabalhista 
(PRT) e obteve 4.318 votos, ficando na 3.ª suplência. O partido elegeu, 
naquele ano, seis deputados. Muraiama foi convocado para o exercício 
do mandato em três ocasiões. No período, não integrou as Comissões 
Permanentes da Assembléia. 

Nessa época, a eleição era proporcional. Os partidos registravam 
seus candidatos de acordo com uma lista previamente estabelecida nos 
diretórios, nas quais seus nomes eram dispostos em ordem preferencial. 
Os eleitores votavam em cédula única e nela só constava a relação dos 
partidos que participavam do pleito. Ao final do processo, eram eleitos 

Mandatos na ALESP

legislatura Posse Votos Partido Observações

3.ª (1955-1959) 21/8/1957 5.264 PSP Suplente

4.ª (1959-1963) 1/9/1959 4.318 PRT Suplente

mitiram eleger-se membro da Academia de Letras de Campos do 
Jordão.

Também desenvolveu projetos de agronomia para grandes em-
presas como a Cica – empresa alimentícia genuinamente nacional que 
foi, em 1993, incorporada à Unilever, produtora da Knorr – e a Compa-
nhia Taubaté Industrial.

Em 1958, candidatou-se novamente a deputado estadual, tendo 
ficado na 1.ª suplência, condição que lhe permitiu ocupar ocasionalmen-
te o cargo. 

Em 1960, sua esposa, Cecília, elegeu-se vereadora no município 
de São Bento do Sapucaí, tendo sido escolhida presidente da Câmara, 
fato pioneiro para a época.

Na década de 1970, Shisuto dirigiu a Escola de Ensino Agrícola 
de Itu e depois retornou à Casa da Agricultura de Campos de Jordão, 
onde encerrou sua carreira, nos anos 1980. Muraiama foi agraciado com 
os títulos de Cidadão Honorário de São Bento do Sapucaí e de Campos 
do Jordão. 

Faleceu em 1994, na cidade de Campinas.

Shisuto Muraiama na Assembléia 
legislativa

Shisuto José Muraiama discursando no plenário da Assembléia Legislativa  
de São Paulo, em 19 de agosto de 1958. Plenário da Assembléia, no Palácio das Indústrias, na década de 1950.
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os candidatos na ordem em que tinham sido registrados, preenchendo 
as vagas alcançadas pelo partido. O sistema vigorou até 1962, quando a 
legislação foi alterada.

Os partidos políticos
Na eleição de 1955, Muraiama concorreu pelo PSP, organizado 

em 1946 por Adhemar de Barros. O partido foi criado a partir da fusão 
do Partido Agrário Nacional (PAN), Partido Republicano Trabalhista 
(PRT) e ex-integrantes do Partido Republicano Progressista (PRP) − 
presidido por Adhemar de Barros, que tinha grande articulação política 
no interior do Estado, remanescente do período em que foi interventor 
federal no Estado (1939-1941), durante o Estado Novo. 

Na eleição realizada em 1947, o PSP elegeu apenas nove parla-
mentares. Naquele ano, o Partido Social Democrático (PSD), de Getú-
lio Vargas, foi a legenda que alcançou o maior número de deputados, 26 
– número que diminuiria drasticamente nas eleições seguintes. A partir 
da 2.ª Legislatura (1951-1955) o PSP passou a ter a maior bancada, man-
tendo a hegemonia até a 5.ª Legislatura (1963-1967). 

Em 1947, o PSP elegeu Adhemar de Barros para governador do 
Estado de São Paulo, com ampla margem de votos. Embora o partido 
fosse pouco expressivo fora do Estado, era o quarto em número de votos 
no país, o que lhe permitiu indicar e eleger, em 1950, o vice-presidente 
do Brasil, João Café Filho. 

Mais tarde, com a eleição de Jânio Quadros em 1954, derrotan-
do Adhemar de Barros, o PSP ficou na oposição. 

Em 1958, o deputado Shisuto José Muraiama saiu do PSP e in-
gressou no Partido Republicano Trabalhista (PRT), partido que estava 
presente em vários estados, mas que não alcançou expressão eleitoral. 
Sem um perfil ideológico delineado, o PRT abrigou políticos com ori-
gem em diversas tendências, inclusive ex-membros do Partido Comunis-
ta do Brasil, que teve seu registro partidário cancelado em 1947. Desde  
1954, o partido passara a contar com o paulista Hugo Borghi, deputado 
federal vindo do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e que influiu para 
estabelecer a aliança com o PSD de Juscelino Kubistchek. Em 1958, ano 
em que Shisuto ingressou no PRT, o partido passou a ser denominado 
Partido Rural Trabalhista, mantendo a mesma sigla PRT. Foi extinto em 
1965, pelo Ato Institucional n.º 2.

Proposições e discursos
O deputado Shisuto José Muraiama foi convocado dezenove ve-

zes ao longo de oito anos. Esteve na Assembléia por 134 dias, período 
em que apresentou 26 proposições e cerca de trinta discursos. A agri-
cultura foi o setor de maior interesse do parlamentar. Defendeu, por 
exemplo, a necessidade de diversificar a produção agrícola. 

De maneira pontual, tratou de diversos temas na área da edu-
cação, saúde, transportes rodoviários e urbanos, entre outros. Mostrou 
interesse pela pesquisa científica e tratou das condições de trabalho dos 
agrônomos. 

Entre as suas solicitações municipais, ganhou destaque a cidade 
de São Bento do Sapucaí.

Combate à monocultura
Shisuto Muraiama era um crítico veemente da monocultura 

em São Paulo, particularmente as do café e do algodão (26/9/1957). 
Em discurso, destacou as diversas crises por que passou a cafeicul-
tura, outrora fonte de muita riqueza. O deputado apontava diversas 

Projeto de Lei 1198/1957, que deu origem à Lei 5132/1959, instituindo a Festa Nacional 
da Azeitona, no município de São Bento do Sapucaí.
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alternativas para os agricultores, como a produção das especiarias 
(baunilha, cacau, cravo e canela), que poderiam ser bem-sucedidas 
no Estado de São Paulo. Sugeriu ainda a plantação de cereais e va-
riedades hortículas no Vale do Paraíba, onde as condições regionais 
eram bem favoráveis. 

Defendeu a necessidade de o governo do Estado criar condi-
ções para o lavrador desenvolver a policultura, através do barateamen-
to das máquinas agrícolas e a criação de novas linhas de financiamento 
com menos burocracia. Observou que a proposta também contribuiria 
para a fixação do trabalhador no campo, minimizando os impactos 
produzidos pelo êxodo rural, que se desenrolava em ritmo acelerado 
(29/8 /1957).

A cultura de oliveiras
Entre as alternativas à monocultura, que tanto criticava, Shisuto 

destacava a possibilidade de introduzir o plantio de oliveiras em todo 
o país. Como exemplo, destacou as plantações que eram realizadas nas 
serras da Mantiqueira e do Mar. Segundo argumentou, o plantio de oli-
veiras contribuiria igualmente para diminuir a importação de azeitonas 
e de azeite. 

Também defendeu a adoção de políticas governamentais de in-
centivo à produção de oliveiras, sobretudo em São Paulo e nos estados 
do Sul, regiões que seriam mais propícias (4/9/1957).

Ainda em 1957, Muraiama apresentou o Projeto de Lei 
1198/1957, instituindo a Festa Nacional da Azeitona no município de 
São Bento do Sapucaí. O projeto foi aprovado e transformado na Lei 
5132, de janeiro de 1959. Shisuto voltou constantemente ao tema. Em 
1961, tratou da cultura de azeitona em Redenção da Serra (18/5/1961).

Shisuto Muraiama ainda apresentou diversas reivindicações dos 
agricultores: amparo aos lavradores (29/8/1957); perdão ao imposto ter-
ritorial rural atrasado devido pelos lavradores e criadores, até o ano de 
1955 (Projeto de Lei 1331/1957); e a criação do “serviço de produção de 
batata inglesa para sementes” (Projeto de Lei 1383/1957).

Os agrônomos e a pesquisa em zoologia
O parlamentar tratou das dificuldades que enfrentavam os en-

genheiros agrônomos e outros pesquisadores. Em 24 de setembro de 
1957, relatou a reunião de engenheiros-agrônomos que foi realizada 

Após 1947, constantemente, movimentos populares convergiram para a Assembléia. As 
motivações eram as mais diversas: por vezes buscavam sensibilizar os deputados que 

votariam algum projeto de interesse. Em outras ocasiões buscava-se a intermediação dos 
deputados junto a outros órgãos governamentais ou mesmo empresariais.

Movimento de moradores da Vila Nova Conceição apresenta reinvidicações  
do bairro a deputados na Assembléia, em 1956.
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para discutir a situação do cinturão agrícola de São Paulo e da avi-
cultura. O parlamentar fez referências aos benefícios advindos do 
“Cinturão Verde” para as cidades grandes. Em 1957, congratulou-se 
com a categoria pela passagem do “Dia do Agrônomo” (Indicação 
782/1957).

Shisuto defendeu mais recursos para a pesquisa na área da Zo-
ologia. Também solicitou verbas para o Departamento de Zoologia da 
Secretaria da Agricultura (11/9/1957). Na ocasião, destacou as funções 
desempenhadas pelo órgão e ressaltou o “patrimônio científico” alcan-
çado pelo trabalho de “abnegados” e dos intercâmbios com o exterior. 

Preocupado com a divulgação dos avanços na área, defendeu a 
dotação de uma verba anual para subsidiar as revistas agrícolas editadas 
no território paulista (Projeto de Lei 1160/1957).

Imigrantes para enfrentar o êxodo rural
No princípio dos anos 1950, o êxodo rural em São Paulo se 

acentuou. Entre as razões estavam a mecanização da agricultura, as 
mudanças nas relações de trabalho e as crises que atingiram diver-
sos segmentos da agricultura, como o algodão. Com a chegada das 
multinacionais, em especial das montadoras, e os bons salários ofere-
cidos pela indústria e pelo comércio, os trabalhadores do campo mi-
gravam em grande número para as cidades, esvaziando as lavouras. 
Para enfrentar o problema, o deputado defendeu uma velha solução: 
a liberação da entrada de imigrantes de todas as nacionalidades: ita-
lianos, espanhóis, holandeses e, sobretudo, os japoneses. Destacando 
as virtudes agrícolas dos nikkeis, sugeriu uma visita aos arredores de 
São Paulo e aos sertões do Amazonas e Pará, locais onde a colônia 
se concentrava e respondia por importante produção que abastecia 
as cidades. O parlamentar enfatizava que os imigrantes deveriam ser 
lavradores (30/8/1957).

As reivindicações municipais
Solicitou melhorias para hospitais e recursos para instituições 

assistenciais Na área dos transportes, propôs ao Executivo a reconstru-
ção e o asfaltamento da variante que ligava a cidade de Pereira Barre-
to à “Estrada Oficial”, nas proximidades de Mirandópolis (Indicação 
497/1958); solicitou a conclusão da ligação rodoviária entre as cidades 
de São Bento do Sapucaí e Luminosa (Candelária) no Estado de Minas 
Gerais (Indicação 880/1957).

Defendeu a retificação do rio Sapucaí (Indicação 926/1957). Na 
área da educação, apresentou solicitações pontuais: propôs a construção 
de um prédio para a Escola Rural Mista do bairro do Paiol Grande, no mu-
nicípio de São Bento do Sapucaí (Indicação 925/1957) e manifestou preo-
cupação com a crise que atingia o ensino particular no País (16/3/1959). 

Apresentou projeto tratando das normas para a sindicância e 
inquéritos administrativos no funcionalismo público estadual. Também 
defendia a efetivação dos funcionários públicos interinos que tivessem 
cumprido com o estágio probatório e exercido o cargo por mais de cin-
co anos (Projeto de Lei 1425/1957).

São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão foram objeto de soli-
citações: a construção de rede de serviços de águas e esgotos, de fóruns 
e a instalação de casa da lavoura. O parlamentar apresentou votos de 
congratulações pelo aniversário das cidades. 

Homenagens à colônia japonesa
Em 1958, o deputado solicitou a suspensão dos trabalhos na 

Assembléia Legislativa, em homenagem ao Cinqüentenário da Imi-
gração Japonesa (17/6/1958). Dois dias depois, apresentou congratu-

Na década de 50, as visitas de autoridades japonesas tornaram-se constantes. Na foto, 
visita do Cônsul e comitiva com o presidente Deputado Vitor Maida, s/d.
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lações ao Clube Piratininga pelo êxito na organização do desfile de 
carros alegóricos, realizado no Vale do Anhangabaú. Considerou que 
o evento foi uma extraordinária mostra da organização da colônia ja-
ponesa (19/6/1958).

Em 1958, Shisuto Muraiama manifestou votos de boas-vindas 
aos “ilustres representantes do País do Sol Nascente”, que compare-
ciam a Assembléia. Em menção especial dirigida ao governador de Ku-
mamoro, lembrou que seu pai, na época com 76 anos, desembarcara 
havia 44 anos no porto de Santos, vindo de Kumamoro, na ilha de Kiu 
Chiu. Destacou que milhares de “nisseis e isseis” nascidos aqui viviam 
em completa harmonia com o povo brasileiro (16/6/1958). A cerimônia 
contou também com o discurso do deputado Leôncio Ferraz Júnior, que 
historiou detalhadamente a imigração japonesa para o Brasil.

Muraiama deixou importante registro de época, quando apre-
sentou votos de boas-vindas ao professor Hideki Yokawa (23/1/1907 
e 8/9/1981), cientista japonês que visitava o Brasil. O especialista em 
física atômica, graduado pela Universidade de Kyoto em 1929, foi pro-
fessor das universidades de Princeton e Columbia. Em 1953, assumiu a 
direção do Instituto de Investigação de Física Fundamental de Kyoto. 
Foi o primeiro japonês a ganhar o Prêmio Nobel de Física, em 1949, por 
formular a hipótese da existência dos chamados mésons (15/7/1958). 

Hideki Yukawa foi um dos onze cientistas que apoiaram o Ma-
nifesto Russel-Einstein, redigido pelo matemático Bertrand Russel, em 
julho de 1955, alertando para os perigos que o armamento nuclear po-
deria causar. O Manifesto apontava a falta de consciência da população 
e também das lideranças políticas em relação ao poder devastador de 
um conflito nuclear.

Em 27 de setembro de 1957, Shisuto Muraiama deixou re-
gistrado um voto de pesar pelo falecimento do senhor Kenkiti Shi-
momoto, fundador e presidente da Cooperativa Agrícola de Cotia 
(CAC), criada em 1927. O deputado discorreu sobre suas contribui-
ções à agricultura, em particular à CAC. Na década de 1950, Shimo-
moto assinou convênio com o governo japonês, convidando jovens 
de origem rural, solteiros, com idade entre 18 e 25 anos, a imigrar 
para o Brasil. Ficaram conhecidos como os Cotia-Seinens (Jovens 
de Cotia). O primeiro grupo chegou em setembro de 1955, desem-
barcando em Santos, e passou por breve período de adaptação na 
Estação Experimental do Moinho Velho, pertencente à Cooperativa. 
Por cerca de dez dias, estudavam os costumes brasileiros, as funções 
que desempenhariam e adquiriam outros conhecimentos necessários 
à nova vida. Depois eram encaminhados às propriedades contratan-
tes, nas proximidades da capital.  

Visita oficial de embaixador japonês à Assembléia, s/d. Visita à Assembléia de governadores japoneses, em 17 de junho de 1958.
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Nome: Ioshifumi Utiyama

Data de nascimento: 21/07/1919

Natural de: Lins (SP)

Filiação: Kitizo Utiyama e Tahi Utiyama

Casado: Maria Outa Utiyama. Em 

segundas núpcias com Hinako Hashimoto

Profissão: Advogado

Filhos: Noemy Utiyama Okura,  

Marco Aurélio Utiyama, Marcelo Utiyama e 

Yone Utiyama

DADOS BIOGRÁFICOS

C 
om a família estabelecida em São Paulo, Ioshifumi Utiyama estu-
dou no então Ginásio do Estado (1935-1937) e no Colégio Univer-

sitário (1941-1942), formando-se em Direito pela Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco. 

Foi diretor executivo e chefe do departamento jurídico do Ban-
co América do Sul por dez anos; presidente da Companhia de Pesca 
TAYO, em Santos; vice-presidente da Produtores S. A. Agricultura e 
Pecuária; sócio-gerente da América do Sul Turismo Ltda. e presidente 
do Conselho de Administração da Cia. Produtores de Armazéns Gerais. 
Utiyama montou escritório na capital e prestou consultoria para grandes 
empresas.

Ocupou diversos cargos em entidades culturais. Foi presiden-
te da Aliança Cultural Brasil-Japão; presidente da Sociedade Brasi-
leira de Música Folclórica Japonesa e presidente da Sociedade Assis-
tência e Incentivo à Cultura de São Paulo (SAIC). Também fez parte 
da Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, da Associação Cultural 
e Esportiva Piratininga, do Grêmio Cultural Brasil–Japão e da So-
ciedade Paulista de Amparo às crianças com necessidades especiais, 
entre outras. 

Foi um dos integrantes da delegação oficial que visitou o Japão e 
a Ilha de Formosa (9/4 a 31/5/1961). 
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Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Constituição e Justiça 1959/1960 Efetivo

Comissão de Economia 1959 Efetivo

Comissão de Assistência Social 1959/1961 Suplente

Comissão de Constituição e Justiça 1961/1962 Suplente

Comissão de Educação e Cultura 1961/1963
Efetivo (vice-
presidente, 1961)

Comissão de Constituição e Justiça 1963 Efetivo

Comissão de Saúde e Higiene 1963 Suplente

Comissão de Economia 1964/1965/1966
Efetivo 
(presidente, 1965)

Comissão de Saúde e Higiene 1964 Suplente

Em 1959, o deputado participou dos trabalhos da Comissão Es-
pecial criada na Assembléia para tratar dos problemas que afetavam a 
citricultura do Estado. Os resultados foram levados ao Congresso Na-
cional, com o objetivo de se obter a liberação da verba destinada à inde-
nização das plantas citrícolas erradicadas na Alta Sorocabana. Integrou 
outra Comissão Especial que encaminhou sugestões ao governo federal 
para dar solução ao problema do custo de vida. Ainda nesse ano, parti-
cipou de Comissão para verificar as denúncias levantadas contra a Cia. 
Sanjoanense de Eletricidade.Deputado Ioshifumi Utiyama discursa no Plenário do Palácio das Indústrias.

Ioshifumi Utiyama na Assembléia 
legislativa

Participação nas comissões legislativas

legislatura Posse Votos Partido

4.ª (1959-1963) 12/3/1959 6.278 PST

5.ª  (1963-1967) 12/3/1963 7.655 PSD

Mandatos na ALESP

Deputado Ioshifumi Utiyama é condecorado pela Sociedade Geográfica Brasileira, em 
29 de março de 1960. O parlamentar também recebeu a comenda Ordem do Ipiranga no 

grau de comendador do Estado de São Paulo, entre outras.
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Utiyama foi eleito pelo Partido Social Trabalhista (PST), partido 
que não alcançou expressão eleitoral significativa no cenário político na-
cional, mas que dispunha de grande influência em São Paulo, particular-
mente na Assembléia. Na 4.ª Legislatura (1959-1963), além de Utiyama, 
elegeu mais cinco deputados, de um total de 91. Um importante nome 
do PST era o deputado João Mendonça Falcão, e embora alguns de seus 
membros manifestassem inclinações à esquerda, a maioria no partido 
defendia posições moderadas. 

Esse foi um período de profunda crise econômica, que se agra-
varia ano a ano. As reformas de base, entre elas a reforma agrária e o 
controle do capital externo polarizavam as forças políticas no país. Em 
1963, Ioshifumi deixou o PST e filiou-se à União Democrática Nacional 
(UDN), demonstrando sua aproximação com posições mais conservado-
ras. Mais tarde, diante do bipartidarismo, o deputado optou pela Alian-
ça Renovadora Nacional (Arena). 

No plano regional, em maio de 1965, o governador do Estado 
Adhemar de Barros foi cassado, sob a alegação de corrupção. Assumi-
ria seu vice, Laudo Natel, da Arena, partido de Ioshifumi Utiyama. 

Ao contrário de Adhemar de Barros, que questionava as mano-
bras que postergavam a presença dos militares no poder, o governador 
Laudo Natel alinhou-se ao governo central de forma incondicional. 

Seguiu-se um período crise econômica, conhecido como “fase 
da inflação corretiva”. O cruzeiro sofreu enorme desvalorização e hou-
ve aumento de tarifas públicas e corte nos subsídios à gasolina, ao trigo 
e a outros produtos de primeira necessidade. A inflação recuou signi-
ficativamente. 

Apesar de seu marcante apoio político e ideológico ao governo 
militar, Utiyama mostrou-se contrário às diversas políticas governamen-
tais, em especial, a prioridade econômica atribuída à industrialização.  
O deputado defendia a primazia para a agricultura. Entre outras, Utiya-
ma questionou a reforma tributária de 1966 e a da previdência social, 
que acabou com a estabilidade no emprego.

Deu também particular atenção à área da educação, abordando os 
ensinos primário e secundário, os cursos técnicos e profissionalizantes, bem 
como à educação especializada para os portadores de deficiência visual. 

No plano internacional, mostrou grande simpatia pela China Na-
cionalista, país que visitou em diversas ocasiões. Em 1963, aprovou um 
voto de congratulação pelo “Dia Nacional da República da China” (Re-
querimento 606/1963) e manifestou pesar pelo falecimento de Chiang 

Kai Chek. Nesse período, chegavam ao Brasil muitas empresas japonesas, 
e intensificaram-se as relações diplomáticas e culturais entre os dois paí-
ses, processo que contou com participação ativa de Ioshifumi Utiyama. 

Ao longo das duas legislaturas estaduais, o deputado apresentou 
mais de 160 proposições e fez cerca de 130 pronunciamentos. Nessas 
iniciativas ganharam destaque a capital de São Paulo e mais outras trin-
ta cidades, que contavam com a presença da colônia japonesa. Tratou 
ainda de temas nas áreas do funcionalismo, transporte, meio ambiente, 
segurança pública, saúde, entre outros.

Indústria x lavoura
A nova e já influente indústria automobilística foi tema de 

Utiyama em diferentes momentos. O parlamentar contrapunha as van-
tagens que o governo concedia à indústria à necessidade de priorizar a 
agricultura. Em 1959, questionou a prorrogação da vigência de lei que 
concedia isenções e proteção aduaneira à indústria automobilística. 
Na ocasião, Ioshifumi pediu mais atenção das autoridades para a crise 
na produção agrícola e defendeu a isenção de impostos à importação 
de artigos utilizados na agricultura. Ainda protestou pela implanta-
ção da indústria de carros de passeio antes da indústria de tratores 
(19/6/1959). Mais tarde, após a chegada dos militares ao governo, 
reafirmaria essa posição (20/11/1964). Reclamou da aprovação, pelo 
Senado, de projeto de lei que concedeu novas isenções à indústria de 
automóveis. Lembrou as já enormes regalias obtidas pelo setor e de-
monstrou que, mesmo assim, o consumidor brasileiro pagava bem mais 
caro pelo produto. Citou como exemplo o automóvel da Volkswagen 
que na Alemanha custava US$ 1.000,00, enquanto no Brasil o mesmo 
carro custava US$ 2.480,00. Avaliou que os poderes públicos deveriam 
isentar de tributos as máquinas, os implementos agrícolas, inseticidas 
e adubos. Propôs que as fábricas de carros de passeio obtivessem pri-
vilégios somente depois que começassem a produzir tratores e imple-
mentos agrícolas.

Em 1965, questionou o financiamento de até 80% para os com-
pradores de carros populares, através das caixas econômicas, medida 
que o governo adotou sob o argumento de que assim evitaria o desem-
prego no setor (21/6/1965). Para Ioshifumi os recursos públicos deve-
riam beneficiar também os setores produtivos na aquisição de tratores, 
implementos agrícolas e veículos de carga que transportam gêneros de 
primeira necessidade. 
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Ioshifumi defendia a adoção de diferentes políticas de amparo, 
assistência, isenções e subsídios ao setor agrícola (27/5/1964). Entre os 
argumentos, apontava a necessidade de aumentar e baratear a produção 
para combater a inflação e o aumento do custo de vida (2/5/1966). 

Em maio de 1965, apresentou projeto transformando o Depar-
tamento de Engenharia Mecanizada da Agricultura (DEMA) em uma 
Sociedade de Economia Mista. Justificou que a medida dinamizaria a 
empresa e a assistência aos trabalhadores, argumentando: “é urgente a 
preparação de nossos operários com a introdução de métodos científi-
cos e racionais” na produção.

Ioshifumi Utiyama também defendeu o cooperativismo 
(29/10/1964) e tratou de problemas conjunturais da agricultura, como 
as perdas ocasionadas pelas geadas (9/8/1966), as dificuldades da bana-
nicultura (18/6/1959) e dos produtores de pêssego e cafeicultores. 

A lavoura de algodão ainda enfrentava grandes dificuldades 
na década de 1960. Diante desse quadro, o parlamentar propôs o for-
necimento de sementes, a fixação de preço mínimo para o produto 
(14/5/1962), a aquisição da safra pelo governo federal (18/5/1962) e a 
necessidade de estímulos para sua exportação (1/9/1966). A avicultura 
também mereceu sua atenção: reclamou da falta de incentivo à produ-
ção de milho, essencial para a produção de ração para aves (11/1/1962), 
da isenção de imposto para a atividade (15/1/1962) e do tabelamento do 
preço das aves e dos ovos (14/9/1964). 

Solicitou ainda incentivos à indústria da pesca no litoral de São 
Paulo (19/5/1965).

O aprofundamento da crise econômica
Os discursos de Ioshifumi Utiyama refletiram o aprofundamen-

to da crise econômica, que acompanhou quase todo seu mandato. De 
1958 para 1959 a inflação saltou do patamar de 25% para 40% ao ano, 
e chegaria aos 81% em 1963.

Naquela época, o deputado saudou o governo de Juscelino Ku-
bistchek pela criação do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste 
(Codeno) − órgão que originou a Superintendência do Desenvolvimen-
to do Nordeste (Sudene). Lembrou a herança de amor à terra, deixada 
pelos primeiros imigrantes japoneses, e destacou: “O novo plano vai 
além das açudagens e da abertura de estradas, vai além dos socorros 
prestados esporadicamente, por ocasião das secas (...)” (25/5/1959). 

No final do governo de João Goulart, relacionou a inflação à corrupção 
(13/1/1964).

Já sob o governo militar, em abril de 1964, Ioshifumi realizou três 
discursos que tratavam da profunda crise da economia. “Precisamos au-
mentar o nível de vida dos rurícolas, mas isso só se consegue aumentando 
a produtividade da nossa lavoura. Esse aumento só é possível com a intro-
dução de modernas técnicas agrícolas, financiamento adequado e comer-
cialização justa e honesta dos produtos agrícolas” (14/4/1963). Quatro 
dias depois, iniciou seu discurso citando trechos de uma entrevista do 
ministro da Fazenda, professor Otávio Gouveia de Bulhões, que falava do 
deficit orçamentário do país: “a situação orçamentária do país não é má: é 
péssima”. Ioshifumi analisou os números e apresentou sugestões: “o atual 
governo deve reduzir as despesas com serviços supérfluos, acabar com 
o abarrotamento de funcionários sem funções, enfim racionalizar todo o 
serviço público, deve o governo melhorar e aprimorar o funcionalismo 
encarregado de arrecadação e fiscalização, pois se diz que a sonegação 
atinge mais do que o montante do tributo arrecadado”. Em 23 de abril, 
realizou um longo debate com os deputados Murilo Sousa Reis e Pedro 
Geraldo Costa sobre o Programa de Congelamento de Preços do Go-
verno Central, quando observou: “O novo governo da República que se 
instalou com autoridade inconteste e dentro do alto propósito de apenas 
servir ao País está realmente em condições de traçar uma norma rígida no 
setor econômico da Nação, até então contaminado pelo vírus da inflação 
desenfreada. Uma das medidas essenciais à boa consecução desse progra-
ma é garantir o preço dos produtos oriundos da terra”. O parlamentar 
defendeu que o governo fixasse e garantisse preços mínimos para a lavou-
ra, além de estímulos e amparo para o setor. Ao concluir, defendeu o con-
gelamento dos preços, restringindo o lucro dos intermediários em bases 
razoáveis, calculado sempre pela fórmula CDL (custo, despesas e lucro).

No ano seguinte, destacou as novas políticas econômicas e 
apresentou diversos discursos em defesa do governo federal (1/6/1965 
e 3/6/1965). Destacou a dificuldade do governo de, em apenas um ano, 
mudar a mentalidade dos homens de negócio que estavam “intoxica-
dos cronicamente por todos os males decorrentes da longa inflação”.

O Estatuto da Terra
A questão agrária voltou à pauta do Congresso Nacional em no-

vembro de 1964, quando se discutia o Estatuto da Terra. O deputado 
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Isenção para os produtos de primeira necessidade
Solicitou ao governador a isenção do imposto de vendas e con-

signações dos produtos de primeira necessidade, visando à diminuição 
do custo de vida. Na sua manifestação, elogiou o governo federal: “mais 
do que qualquer outro que o antecedeu, compreendeu essa inegável re-
alidade, qual seja a de que a agricultura é o esteio da economia nacional. 
Esperava que o governo central desse assistência ao setor agropastoril da 
Nação” (2/5/1966). 

Delfim Neto: um dos maiores economistas  
da América

Em junho de 1966, Ioshifumi Utiyama fez longo elogio ao re-
cém-empossado secretário da Fazenda do governo de Laudo Natel, 
professor Delfim Neto: “especialista de grande prestígio e larga visão 
a ponto de o ilustre ministro da Justiça, senador Mem de Sá, dizer 
que o considera um dos maiores economistas da América”. Ioshifu-
mi destacou que Delfim havia realizado um diagnóstico da situação 
financeira do estado, o que indicou enorme deficit, “provavelmente 
decorrente de imensa sonegação”. Como desdobramento esperava 
que fosse implementada a modernização e racionalização do sistema 
de fiscalização, assim como a moralização da máquina arrecadadora. 

argumentou que “enquanto uns exacerbados acham que a salvação da 
lavoura nacional está na reforma agrária, outros acham que o Brasil pres-
cinde de tal alteração, que apenas vem trazendo desassossego nos meios 
rurais”. Caso a reforma agrária se concretizasse, defendia que fosse rea-
lizada regionalmente, “uma vez que as condições econômico-sociais de 
cada região do Brasil variam substancialmente, como se fossem países 
distintos”. O projeto que criou o Estatuto da Terra foi sancionado pelo 
presidente Castello Branco e transformado na Lei 4504, de 30 de no-
vembro de 1964.

Os agitadores comunistas
No princípio de maio de 1964, o parlamentar questionou a en-

trada de nove advogados japoneses no país, que vinham defender “agi-
tadores comunistas” (6 e 7/5/1964). Na oportunidade, leu um “radio-
grama” subscrito por 25 deputados, encabeçado por ele, ao ministro das 
Relações Exteriores, no qual se pedia que fossem negados os vistos aos 
advogados que pretendiam vir defender presos políticos chineses, mem-
bros da Associação Comercial Nipo-Chinesa, da Sociedade de Proteção 
dos Direitos Humanos e de mais duas entidades: “eles fazem parte, de 
uma ou de outra maneira, dos diversos grupos esquerdistas extremados 
que giram em torno do Partido Comunista, aliás, oficial e legalmente 
reconhecidos pelo governo japonês”.

No ano seguinte, o deputado defendeu a inclusão de rito sumá-
rio para delitos culposos na legislação penal (12/5/1965). 

O talão da fortuna
Entre os temas que marcaram a conjuntura de meados da dé-

cada de 1960 estava o “desvirtuamento da finalidade do Talão da For-
tuna”, abordado por diversos deputados (23/11/1964 e 10/5/1965). 
O governo do Estado introduziu o programa visando a aumentar a ar-
recadação de tributos e diminuir a sonegação. O projeto foi proposto 
pelo deputado Paulo Buarque, e teve impacto positivo na arrecadação, 
mas criou condições para que em São Paulo as “malandragens me-
drassem”. O consumidor trocava notas fiscais por cupons que davam 
direito a concorrer a prêmios. O problema estava no artigo que con-
templava os denunciantes da sonegação com metade da multa aplicada 
(23/11/1964).

Ioshifumi Utiyama participa de almoço da bancada do PSD, em 26 de maio de 1959.
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cessos de cassações, extinguiu os partidos políticos, impôs eleições 
indiretas para presidente da República e atribuiu ao presidente po-
der para decretar estado de sítio, por 180 dias, sem consulta pré-
via ao Congresso. O presidente poderia ainda: intervir nos estados; 
decretar recessos do Congresso; demitir funcionários e emitir atos 
complementares e decretos-lei. Em 24 de novembro de 1965, foi 
expedido o Ato Complementar n.º 4, que estabeleceu regras que 
limitavam a reorganização partidária ao bipartidarismo. Segundo 
essa legislação, os novos partidos deveriam ter pelo menos 120 de-
putados federais e vinte senadores, condições que permitiam a cria-
ção de apenas dois partidos. Nessa ocasião, o deputado criticou a 
criação de sublegendas, em sua opinião, mais perniciosa do que o 
pluripartidarismo. Também tratou da “omissão quanto à eleição dos 
governadores e prefeitos e ao voto vinculado”. A resposta veio em 
fevereiro de 1966, quando foi instituída a eleição indireta para go-
vernadores e estabelecida a nomeação de prefeitos. Em 31 de março 
daquele ano, Ioshifumi Utiyama saudou a criação da Aliança Reno-
vadora Nacional (Arena).

A sucessão estadual
Em 10 de maio de 1966, Utiyama discursou sobre o proces-

so de escolha do candidato ao governo estadual pela Arena. No dia 
3 de setembro daquele ano, a Assembléia de São Paulo escolheria 
o governador Abreu Sodré. O deputado observou que “o processo 
de escolha é qualquer coisa de inédito nos anais da política nacio-
nal”. Ressaltou a importância dessa escolha para o povo paulista e 
para posteridade. E completou: “será a oportunidade também para a 
ALESP se redimir de inúmeras falhas e restaurar a antiga dignidade 
perante o povo que nos elegeu”. 

Em 1967, Delfim Neto foi convidado pelo presidente Costa e Silva a 
assumir o ministério da Fazenda. Delfim ficaria associado ao período 
de desenvolvimento econômico conhecido como “milagre brasileiro” 
(21/6/1966).

Oposição à criação do FgTS e INPS 
Em 1966, o deputado criticou de forma contundente o governo 

federal pela possibilidade de alteração do “instituto de estabilidade no 
emprego”. A legislação em vigor assegurava estabilidade ao empregado 
com dez anos de serviço na mesma empresa. Tramitava projeto que re-
formularia todo o sistema, com a instituição do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e a extinção de seis órgãos que originaram 
o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Sobre a questão, o 
parlamentar afirmou: “o que é certo, o que é palpável é que, desmentin-
do todas as estatísticas elaboradas pelos técnicos do governo, o operário 
brasileiro acha que sua única garantia é a estabilidade, pois não conse-
gue acreditar nem no patrão, que é sonegador por hábito ou por autode-
fesa, e nem no governo, que não paga a sua parte nas contribuições dos 
institutos de aposentadoria. O governo advindo depois de 31 de março 
de 1964 não conseguiu dar a sensação de estabilidade no coração dos 
brasileiros” (25/3/1966). 

Utiyama também criticou o aumento das alíquotas dos encar-
gos sociais que as empresas seriam obrigadas a pagar, conforme previa 
a nova legislação. Observou que o fim do governo do presidente João 
Goulart fora caótico, e que o Movimento de 31 de março de 1964 foi 
criado para resolver esta situação de desequilíbrio sócio-econômico. No 
entanto, a partir de 1965, o governo central iniciou uma nova política 
econômica que colocou em risco os avanços até então atingidos. O par-
lamentar acreditava que as novas alíquotas dos encargos sociais obriga-
tórios trariam concordadas e falências. O FGTS foi criado em setembro 
daquele ano, e o INPS, em novembro.

O bipartidarismo e a eleição indireta para 
governadores

Outros temas que ganharam destaque nas intervenções de 
Ioshifumi foram a reorganização partidária e a reforma eleitoral de 
1965 e 1966 (4/5/1965, 7/12/1965 e 1/4/1966). Em outubro de 1965 
foi decretado o Ato Institucional nº. 2 (AI-2), que reabriu os pro-

AI-3 – ELEIÇÃO INDIRETA PARA GOVERNADOR E NOMEAÇÃO DE 

PREFEITOS 

O Ato Institucional n.º 3 foi decretado em 5 de fevereiro de 1966. Instituiu a 

eleições indiretas para governador e a nomeação de prefeitos das capitais, 

pelos governadores. 
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capital japonês no desenvolvimento de diversos setores da economia 
nacional (6/5/1965).

Nesse mesmo ano, o parlamentar desejou sucesso à missão 
econômica brasileira que iria ao Japão (Requerimento 855/1965). 
Entre os membros desta missão estavam destacados empresários 
brasileiros: Otávio Frias de Oliveira, José Ermírio de Moraes Filho, 
Luiz Vieira Carvalho Mesquita, além do futuro ministro das Minas e 
Energia, no governo do presidente Médici, Shigeaki Ueki. Ioshifumi 
lembrou que essa seria a segunda missão econômica brasileira a ir 
ao Japão. A primeira foi realizada quase trinta anos antes, em 1937 
(17/11/1965).

O ensino secundário
A educação foi outro tema relevante nos pronunciamentos de 

Ioshifumi Utiyama. Ele reclamou da falta de escolas primárias, indi-
cando a construção de várias unidades (18/6/1962). Entretanto, tam-
bém ganhou grande dimensão o problema da falta de vagas no ensino 
secundário. Os alunos que terminavam o primário eram obrigados a 
realizar o exame de acesso ao ginásio (1/4/1965). As muitas crianças 
não aprovadas eram chamadas de “excedentes”, e precisavam inter-
romper seus estudos. Ioshifumi solicitou ainda informações sobre 
o número de ginásios e colégios públicos estaduais que estavam em 
funcionamento na capital (Requerimento 71/1965).

Escolas especiais 
A educação voltada aos portadores de necessidades especiais 

seria preocupação constante do deputado Ioshifumi. Ele solicitou 
dados sobre a situação da educação dos deficientes auditivos (Re-
querimento 494/1959) e indicou a criação de cursos para a formação 
de professores especializados nesta área. Em 1961, propôs a criação 
de uma classe especial para crianças com deficiência intelectual no 
Grupo Escolar Agripino de Oliveira, em Mogi das Cruzes (Indicação 
580/1961). 

genética avícola e escola superior de pesca 
O deputado defendeu a criação da cadeira de genética avícola 

na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade 
de São Paulo (USP) (Indicação 1057/1961 e Projeto de Lei 232/1963), 

Intercâmbio com o Japão
Na década de 1960, o Japão crescia rapidamente e as relações 

diplomáticas e comerciais com o Brasil se desenvolviam intensamente. 
Ioshifumi Utiyama contribuiu de diferentes formas para isso. 

Em 1961, o parlamentar agradeceu ao governo do Japão e ao 
governo de Formosa pela atenção e hospitalidade com a delegação 
brasileira que visitou aqueles países: “Pudemos conhecer in loco o 
fantástico desenvolvimento industrial daquele país (Japão) em franco 
desenvolvimento” (15/6/1961). O parlamentar chefiou a delegação 
de São Paulo.

  
A missão econômica brasileira

Em 1965, o deputado comentou a visita feita a São Paulo pe-
los governadores de cinco províncias japonesas, considerando-a im-
portantíssima para as relações nipo-brasileiras: “Uma das províncias 
(Fukuoka) é sede da maior siderurgia do Oriente, a Yawata” – que 
seria a maior acionista do consórcio que controlava a Usiminas, em 
Ipatinga. No mesmo discurso, Ioshifumi destacou a importância do 

Deputados Ioshifumi Utiyama e Abreu Sodré participam da recepção realizada na 
Assembléia a representantes da colônia japonesa no Brasil, em 7 de novembro de 1960.



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  53 

Deputados Ioshifumi Utiyama e Abreu Sodré com delegação de jovens nikkeis, em 1960.

Outra demanda da época era a criação de escolas vocacionais, que se colocavam  
entre as mais conceituadas do país e realizavam grandes inovações pedagógicas.  
Acima, imagens do Projeto de Lei 223/1963, que propunha a criação de uma  
Escola Vocacional em Presidente Prudente. Depois de aprovada, a Lei recebeu o  
número 8548, de 29 de dezembro de 1964.

de uma escola de avicultura no município de Mogi das Cruzes (Projeto 
de Lei 129/1963), e também de uma escola superior de agronomia em 
Marília (Projeto de Lei 508/1960).

Apresentou o Projeto de Lei 2019/1963, criando a escola supe-
rior de pesca em São Sebastião. Depois de sua aprovação, Utiyama falou 
da importância dessa iniciativa, inédita, em especial para a cidade de São 
Sebastião, onde estava em construção o maior frigorífico da América do 
Sul (10/8/1965).

Congratulações
Em 1959, Ioshifumi Utiyama apresentou votos de congratula-

ções pela celebração das bodas do príncipe Akihito, herdeiro do trono 
japonês (Requerimento 190/1959). 

Nesse mesmo ano, prestou homenagem a Manabu Mabe (1924-
1997) pela conquista do prêmio de melhor pintor nacional. Mabe rece-
beu o prêmio pelas mãos do presidente Juscelino Kubitschek, durante a 
V Bienal de São Paulo (Requerimento 629/1959). 

O deputado apresentou ainda dezenas de votos de congratula-
ções pela passagem do aniversário de cidades, entidades, escolas, expo-
sições agrícolas e outras. 
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Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 680/1960
Lei 6611, de 23 de 
dezembro de 1961

Cria o Posto do Departamento de 
Engenharia Mecanizada da Agricultura 
(DEMA), em Lins

PL 396/1960
Lei 6469, de 31 de 
outubro de 1961

Cria escola de iniciação agrícola em 
Dracena

PL 294/1960
Lei 6468, de 31 de 
outubro de 1961

Institui a Exposição Agropecuária 
de Marília, a ser promovida pela 
Secretaria da Agricultura do município

PL 382/1960
Lei 6418, de 20 de 
outubro de 1961

Cria posto do DEMA em Mirandópolis

PL 310/1960
Lei 6344, de 28 de 
setembro de 1961

Cria posto do DEMA em Jales

PL 1141/1961
Lei 7640, de 21 de 
dezembro de 1962

Cria posto do DEMA em Registro

PL 705/1961
Lei 7562, de 30 de 
novembro de 1962

Cria Grupo Escolar no bairro de 
Mirandópolis, na capital

PL 674/1961
Lei 7523, de 27 de 
novembro de 1962

Institui a Exposição Agrícola da região 
de Campinas

PL 1336/1960
Lei 7090, de 27 de 
setembro de 1962

Institui a “Festa do Arroz”, na região 
de Jales

PL 1299/1961
Lei 7058, de 24 de 
setembro de 1962

Declara de utilidade pública a 
Sociedade “Amigos dos Estudantes de 
São Paulo”, desta capital

PL 759/1960
Lei 6969, de 10 de 
setembro de 1962

Cria posto do DEMA em Capão Bonito

PL 468/1960
Lei 6766, de 23 de 
janeiro de 1962

Cria Escola de Iniciação Agrícola em 
Capão Bonito

Projeto de lei lei Ementa

PL 83/1963
Lei  7980, de 2 de 
outubro de 1963

Declara de utilidade pública a 
Associação Paulista de Oficiais da 
Reserva do Exército, desta capital

PL 226/1963
Lei 7965, de 4 de 
setembro de 1963

Retifica para a Associação Atlética 
Pirapozinho o nome da entidade 
beneficiada pela Lei de Auxílio 6628

PL 223/1963
Lei 8548, de 29 de 
dezembro de 1964

Cria Ginásio em Presidente Prudente

PL 409/1963
Lei 8468, de 4 de 
dezembro de 1964

Cria Escola de Iniciação Agrícola em 
Suzano

PL 463/1960
Lei 8376, de 28 de 
outubro de 1964

Cria Escola de Iniciação Agrícola em 
Pindamonhangaba

PL 1278/1963
Lei 8218, de 8 de 
julho de 1964

Retifica para a Associação Feminina 
de Assistência à Infância, de Limeira, o 
nome da entidade beneficiada pela 
Lei de Auxílio 7746

PL 452/1960
Lei 8149, de 1º de 
junho de 1964

Cria posto do DEMA em Pacaembú

PL 2641/1963
Lei 9027, de 21 de 
outubro de 1965

Cria Escola de Economia Doméstica e 
de Artes Aplicadas em Jales

PL 2019/1963
Lei 8985, de 29 de 
setembro de 1965

Cria Escola Superior de Pesca em São 
Sebastião

PL 222/1963
Lei 8934, de 27 de 
agosto de 1965

Cria Ginásio Vocacional em Lins

PL 629/1962
Lei 8715, de 28 de 
abril de 1965

Institui a exposição agrícola da região 
de Taubaté e institui a “Festa do 
Pimentão”

PL 112/1964
Lei 9263, de 24 de 
janeiro de 1966

Cria ginásio em Biritiba Mirim
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Nome: Paulo Nakandakare

Data de nascimento: 12/3/1923

Natural de: Itariri (SP)

Filiação: Saburo Nakandakare e Ushi 

Nakandakare

Esposa: Toshi Nakandakare

Profissão: contador, agricultor e 

comerciante

Falecimento: 9/10/1975

DADOS BIOGRÁFICOS

P 
aulo Nakandakare nasceu em Itariri, cidade do litoral sul de São 
Paulo. Ainda criança, mudou-se para Santos, onde fez o curso pri-

mário no Grupo Escolar Barnabé. Desde jovem esteve à frente de en-
tidades assistenciais, beneficentes, esportivas e culturais, e em algumas 
delas assumiu cargos de direção. Em 1940, obteve o diploma de conta-
dor pela Associação Instrutiva José Bonifácio de Santos.  

Aos quinze anos ingressou na empresa de navegação Kawasabi 
Kishen Kaisha.

Entre 1941 e 1942, trabalhou como contador em várias agências 
da Casa Bancária Imigratória (Kaikô, Guinkô). Durante o período da 
Segunda Guerra Mundial morou em Juquiá e, em 1946, foi diretor do 
Sindicato dos Agricultores de Banana. Nos anos seguintes, tornou-se 
produtor e comerciante de banana e de café. Em 1951, fundou a Em-
presa Paulista de Navegação, Indústria e Comércio de Santos e foi eleito 
vereador da Câmara Municipal de Santos, pelo Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB).

Em decorrência de sua atuação em várias entidades de comer-
ciantes, fundou e presidiu a Cooperativa Paulista dos Bananicultores, 
em 1955. Residiu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre 1956 e 
1958, exercendo suas atividades comerciais.

Em 1958, voltou a São Paulo e concorreu a uma vaga na Assem-
bléia Legislativa, ficando na suplência do PTB. 

Entre 1960 e 1961, foi delegado regional do Serviço de Alimen-
tação da Previdência Social (SAPS) no Estado de São Paulo. 

Tesoureiro da Comissão Executiva Estadual do PTB de São 
Paulo, Paulo Nakandakare foi eleito deputado estadual em 1962, oca-
sião em que residia na capital. Foi reeleito em 1966 pelo Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), no entanto, em 1969, teve seu mandato 
cassado e seus direitos políticos suspensos por dez anos.

Voltou às atividades comerciais. Faleceu seis anos mais tarde, 
em 1975.
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Paulo Nakandakare na Assembléia 
legislativa

Paulo Nakandakare discursa no plenário do Palácio das Indústrias.

Mandatos  na ALESP

legislatura Posse Votos Partido Observações

5.ª (1963-1967) 12/3/1963 7.652 PTB

6.ª (1967-1971) 12/3/1967 12.743 MDB
Teve o mandato cassado 
em 29/4/1969.

Paulo Nakandakare esteve na Assembléia Legislativa de São 
Paulo (ALESP) por seis anos. Foi eleito em 1962, pelo Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB). Em 1966, foi reeleito pelo Movimento Democrá-
tico Brasileiro (MDB). Nakandakare foi o primeiro deputado nikkei que 
chegou ao parlamento paulista com posições políticas à esquerda. Foi 
um entusiasta das reformas de base. Após a instalação do governo mi-
litar, em 31 de março de 1964, defendeu a volta à ordem constitucional 
democrática e manteve-se na oposição ao regime militar. Em 1969, teve 
seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos por dez anos, pelo 
artigo 4.º do Ato Institucional n.º 5 (AI-5). Na época, outros dezesseis 
deputados também tiveram seus mandatos cassados. A Assembléia foi 
fechada entre janeiro de 1969 e junho de 1970.

Ato Institucional n.º 5 (AI-5) – Artigo 4º 

“No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, 

ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas 

na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer 

cidadãos pelo prazo de dez anos e cassar mandatos eletivos federais, 

estaduais e municipais”.

Participação nas comissões legislativas

Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Economia 1963 Suplente

Comissão de Serviço Civil 1963/1964/1965/1966 Efetivo

Comissão de Redação 1963 Suplente

Comissão de Assistência Social 1964 Efetivo

Comissão de Obras Públicas 1965/1966 Efetivo

Comissão de Finanças 1967 Suplente

Comissão de Agricultura 1967 Efetivo
Paulo Nakandakare, João Sussumu Hirata e delegação com o presidente Getúlio Vargas, s/d.
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presidente João Goulart; chegou a doze deputados estaduais, entre 
eles Paulo Nakandakare. Nessa eleição, o PTB formou a maior ban-
cada no Congresso Nacional. No entanto, tanto no Congresso como 
na Assembléia, os conservadores detinham a maioria. Como os de-
mais partidos, o PTB foi extinto pelo Ato Institucional n.° 2 (AI-2), 
em 1965. Muitos dos seus membros foram presos, outros tiveram os 
mandatos cassados e perderam seus direitos políticos. Vários dos sin-
dicatos e cooperativas, que eram controlados pelo partido, sofreram 
intervenção.

O PTB
Paulo Nakandakare integrava o PTB, partido que desempenhou 

papel central na história que antecede o início do governo militar. Parti-
do fundado em 1945, era conhecido como “a mão esquerda de Getúlio 
Vargas”, um contraponto à organização, na mesma época, do Partido 
Social Democrático (PSD), que reunia as lideranças estaduais conserva-
doras que apoiavam Getúlio. 

No PTB existiam duas facções em constante embate interno. 
De um lado, estava o grupo dos pragmáticos; alicerçado nas intera-
ções entre a estrutura sindical e a máquina estatal, mantinha práticas 
clientelistas e fisiológicas, cultivava o carisma de Vargas e seu popu-
lismo. Eram chamados de pelegos. De outro, o grupo que buscava 
estabelecer uma doutrina trabalhista, socializante, independente-
mente de carismas pessoais e de estruturas oficiais, foi influenciado 
pelas idéias de Pasqualini. O primeiro grupo, sustentado pelo tri-
pé Estado-partido-sindicato, manteve hegemonia até o suicídio de 
Getúlio, em 1954. A segunda facção ganhou força após a morte de 
Vargas com um projeto reformista e novas lideranças, como Almino 
Afonso, Leonel Brizola, Doutel de Andrade e João Goulart. Segundo 
pesquisadores, essa convivência ambígua dificultou o crescimento 
eleitoral do partido. 

Até o fim do governo de Juscelino Kubistchek, prevaleceu no 
poder a aliança PTB-PSD. Depois, o PTB seguiu uma linha reformista, 
à esquerda, concretizada nas reformas de base do governo João Goulart, 
posição que o levou à aproximação com posições defendidas pelo Par-
tido Comunista Brasileiro (PCB). 

Em 1947, o PTB era a terceira força política no Brasil, per-
dendo apenas para o PSD e a União Democrática Nacional (UDN). 
Em São Paulo seguiu uma trajetória oscilante. Nesse ano, o partido 
apoiou Adhemar de Barros, que foi eleito governador de São Pau-
lo e, na Assembléia, elegeu quatorze, de um total de 75 deputa-
dos. Em 1950, Vargas elegeu-se presidente do Brasil pela coligação 
PTB-PSP e no Estado a bancada limitou-se a onze parlamentares. 
Já em 1953, o partido deu uma guinada e apoiou Jânio Quadros, 
pela coligação PSB-PTN, ao governo do Estado. Como resultado, 
a bancada caiu novamente para sete parlamentares. Em 1959, atin-
giu o menor número, elegeu apenas cinco deputados. Na eleição 
de 1962, o partido voltou a crescer, embalado pelo prestígio do 

Paulo Nakandakare com Maria Thereza Goulart, s/d.

Paulo Nakandakare cumprimenta o presidente João Goulart, s/d.
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sapropriaria terras localizadas às margens das novas rodovias, ferrovias 
e açudes. O parlamentar observou que elas não atendiam às reivindi-
cações dos trabalhadores, sugerindo que a reforma agrária precisaria 
ir além. Os grupos mais radicais na época repetiam o slogan: “reforma 
agrária, na lei ou na marra”. A desapropriação determinada inquietou 
ainda mais os opositores que articulavam a deposição do presidente 
João Goulart. 

Continuando, Nakandakare disse ser o presidente herdeiro de 
Getúlio Vargas, seguidor da carta-testamento − que não recuaria em 
suas afirmações e que “há de dar até o último alento de sua vida” para 
que as recomendações da Carta sejam cumpridas. 

As reformas de base incluíam um amplo conjunto de propostas 
nas áreas agrária, bancária, universitária, tributária, sobre o capital es-
trangeiro e muitas outras. Eram apoiadas por uma ampla frente, entre-
tanto, seus integrantes tinham prioridades diferentes e divergiam quan-
to às formas de implementá-las. Leonel Brizola, por exemplo, criticava 
João Goulart pela posição conciliadora, que ele manteve nos anos an-
teriores, e defendia a deposição do Congresso com a instalação de uma 
Assembléia Constituinte, popular.

Nakandakare também criticou a mobilização dos opositores às 
reformas de base e discordou da resolução do presidente da ALESP, 
deputado Cyro Albuquerque, do Partido Social Progressista (PSP), de 
convocar uma reunião nacional das Assembléias, proposta pelo depu-
tado Pinheiro Junior, do PSD-PSP. Afirmou: “As classes conservadoras 
que aqui espezinham e exploram a classe trabalhadora podem promover 
congressos desse tipo, em luxuosos hotéis, sem que seus ônus caiam 
sobre o poder público”.

Ao final, Nakandakare cumprimentou novamente o presiden-
te Goulart, destacou a politização das massas, fez uma convocação 
para o comício que seria realizado na capital em 1.º de maio e defen-
deu a distribuição de riquezas: “Fatos como esse hão de fortalecer o 
Parlamento e, sobretudo, teremos a politização das massas. E o que 
se fez na Guanabara há de se repetir no dia 1.º de maio em São Paulo, 
se Deus quiser, com maior amplitude, com maior massa e, sobretudo, 
se as classes conservadoras não quiserem compreender, até 1.º de 
maio, que algo precisa ser dado da grande fatia que têm em benefício 
dos pobres.”

Radicalização política em março de 1964
Entre os pronunciamentos do deputado Paulo Nakandakare, 

chama a atenção a série de discursos que registrou a conjuntura imedia-
tamente anterior a 31 de março de 1964 e o novo quadro político que se 
instalou a partir de abril daquele ano. 

Em um longo discurso, realizado em 16 de março de 1964, o 
deputado destacou a realização do famoso Comício da Central do Brasil, 
que aconteceu no dia 13, desse mesmo mês, no Rio de Janeiro. Na oca-
sião, o presidente João Goulart anunciou o início da implantação das 
polêmicas reformas de bases. Algumas dessas propostas já tinham sido 
rejeitadas pelo Congresso Nacional nos anos anteriores. Isso levou o 
presidente a mudar de estratégia, buscando o apoio popular para apro-
var tais medidas. O Comício da Central do Brasil foi apenas o primeiro 
ato de uma série de mobilizações programadas para as cidades de Porto 
Alegre, Recife, Belo Horizonte e São Paulo. Nessa última, os organiza-
dores pretendiam reunir 1 milhão de pessoas, no dia 1.º de maio. 

Ainda nesse discurso, Nakandakare ressaltou a expressiva re-
percussão que a mobilização pró-reformas alcançou: “jornais insus-
peitos calculam que cerca de 200 mil pessoas, que comungam com 
os homens do Partido Trabalhista Brasileiro (inclusive paulistas que 
lá foram)” deram seu apoio às reformas de base, apesar dos diversos 
obstáculos interpostos pelo governador da Guanabara, Carlos Lacer-
da, da UDN, “para o não comparecimento do operariado ao comí-
cio”, decretando, por exemplo, ponto facultativo e impedindo o livre 
acesso de veículos ao local. Logo em seguida, o parlamentar registrou 
seu testemunho e reafirmou seu apoio às novas propostas: “Nós que 
assistimos àquele comício sentimo-nos confortados de ver que a po-
sição que assumimos, no ano passado, nesta Assembléia Legislativa, 
está em consonância com as reivindicações do povo brasileiro”, e mais, 

“sentimo-nos reconfortados porque ouvimos do sr. presidente da Re-
pública a afirmação de que fará tudo o que estiver ao seu alcance para 
atender aos trabalhadores”. 

Tratando das medidas anunciadas pelo presidente naquela ma-
nifestação, o deputado destacou a questão da reforma agrária, um dos 
temas mais explosivos naquela conjuntura. Entre as medidas anuncia-
das, a Superintendência de Política de Reforma Agrária (SUPRA) de-
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Apoio às reformas de base
Em 25 de março de 1964, diante das primeiras medidas adotadas 

por Goulart para implantação das reformas de base, Paulo Nakandaka-

re reafirmou seu apoio e defendeu a mobilização das massas. Invocou 

o compromisso dos militares com o povo, as liberdades, os direitos e a 

democracia: “a Nação Brasileira, mobilizada por seus interesses supe-
riores, refletindo as necessidades e os sentimentos da imensa maioria do 
povo, ergue-se de Norte a Sul, em apoio à corajosa ação patriótica do 
presidente João Goulart. (...) De fato (...) o decreto que estabeleceu o 
monopólio da Petrobras sobre o refino, que, em conseqüência, encam-
pou as refinarias particulares; o decreto da SUPRA, dando o primeiro 
passo no sentido da reforma agrária; e finalmente o que estabelece a 
base salarial para os aluguéis de casas de moradias, foram atos justos e 
felizes (...). A partir deste momento, em que as privações (...) de milhões 
de trabalhadores (...) convertem-se em força política, e em que as forças 
armadas assumem a patriótica atitude de guardiãs do mais precioso pa-
trimônio nacional que são a vida do próprio povo, sua liberdade e seus 
direitos, a democracia brasileira (...) deixa de ser um jogo de interesses 
dos grupos privilegiados”. 

A defesa da ordem constitucional e da democracia
Após a chegada dos militares ao poder, em ousado pronun-

ciamento realizado em 14 de abril, o deputado Paulo Nakandakare 
falou da eleição, pelo Congresso Nacional, do presidente Castello 
Branco, ocorrida no dia 11 daquele mês. O deputado defendeu a 
união de todos os partidos pela volta à ordem constitucional de-
mocrática. Iniciou o discurso saudando o presidente e, depois, re-
gistrou sua oposição aos extremismos: “há de marcar (...) o início 
de uma era de tranqüilidade e de progresso (...) Sabem todos os 
que me ouvem da nossa luta contínua contra os extremismos de 
esquerda ou de direita em nosso país (...). A revolução vitoriosa, 
nas suas duas características – luta contra o comunismo e contra 
a corrupção – mais do que nunca – para colher seus frutos – ne-
cessita do apoio de todos os brasileiros, estejam eles à sombra de 
qualquer bandeira partidária (...). O PTB de São Paulo jamais teve 
ação comunizante ou subversiva e está perfeitamente à vontade 
para fazer este pronunciamento”. Em seguida, releu parte de seu 

No dia seguinte ao comício do Rio de Janeiro, o presidente João 
Goulart determinou o tabelamento dos preços dos aluguéis de imóveis, 
em todo o Brasil. Também desapropriou os imóveis desocupados, ale-
gando utilidade pública. 

Os opositores às reformas de base realizaram em 19 de março, em 
São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O movimen-
to teve como destaque a participação do governador Adhemar de Barros, 
da coligação PSP-PSD, que defendia a deposição do presidente, argu-
mentando que João Goulart pregava publicamente a subversão da ordem, 
opinião compartilhada por diversas lideranças conservadoras do país. 

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade sinalizou que 
a sociedade estava dividida diante das reformas de base. Foi uma ma-
nifestação gigantesca para a época − tendo reunido cerca de 300 mil 
pessoas − e transformou-se em um componente importante no desfecho 
da deposição de João Goulart.

No dia seguinte à realização da Marcha, o marechal Humberto 
de Alencar Castello Branco, chefe do Estado-Maior do Exército, ela-
borou uma circular distribuída à oficialidade, descrevendo os perigos 
do comunismo.

Paulo Nakandakare no plenário do Palácio das Indústrias.
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Paulo Nakandakare com Faria Lima, s/d.

discurso realizado no ano anterior, quando se cogitou a decretação 
do estado de sítio. Naquela ocasião, rendeu homenagens às Forças 
Armadas que “em 1945 teve o poder em suas mãos. Também em 
1954 e 1955, quando da posse do presidente Juscelino Kubitschek, 
e recentemente, em 1961, quando todas as condições e ambientes 
eram propícios para a instalação de uma ditadura militar (...) mas o 
Exército (...) fez aquilo que a Constituição prescreve e o povo dese-
ja. (...) as Forças Armadas (...) haverá de conduzir à normalidade o 
nosso país”. Ao encerrar, homenageou Castello Branco, com votos 
de que seu governo “se torne a mais autêntica expressão da demo-
cracia” (14/4/1964).

A crise no abastecimento
Com essa reviravolta política, a economia apresentou gran-

de turbulência nos meses seguintes ao movimento civil e militar de 
março de 1964. Paulo Nakandakare discorreu sobre a crise na dis-
tribuição de gêneros alimentícios e sobre o descontrole dos preços. 
O parlamentar saudou o delegado da Superintendência Nacional 
de Abastecimento (Sunab), comandante Armando de Andrade, que 
havia adotado medidas reguladoras no abastecimento, como o ta-
belamento dos preços para combater os abusos. Porém, a medida 
não alcançou os resultados esperados. O deputado constatou: “(...) 
entretanto, como conseqüência do tabelamento, 90% dos produtos, 
expostos pelos lavradores nos próprios municipais, não encontrou 
comerciantes que os adquirissem e foi todo perdido, gerando o de-
sabastecimento do comércio de legumes e verduras nos mercados e 
feiras”. O comandante Armando, imediatamente, suspendeu o tabe-
lamento desses gêneros (28/4/1964).

Oposição ao governo estadual
Na oposição ao governador Adhemar de Barros, Paulo Nakan-

dakare levou ao plenário da Assembléia “supostas irregularidades ocor-

A Doutrina de Segurança Nacional
O governo militar orientou-se pela Doutrina de Segurança Na-

cional, para a qual a principal ameaça à ordem capitalista e à segurança 
do país não viria de fora, mas de dentro do próprio país. Acreditava 
que brasileiros atuariam como “inimigos internos”, buscando implan-
tar o comunismo pela via revolucionária, pela “subversão” da ordem 
existente. Essa Doutrina deu origem à criação do Serviço Nacional de 
Informações (SNI) e a um complexo aparato policial e militar. 

O AI-1

A eleição do general Castello Branco à presidência da República foi 

determinada pelo Ato Institucional n.º 1, editado em 9 de abril pela Junta 

Militar que assumiu o governo em 31 de março de 1964. No AI-1 afirmava-se 

que a Revolução estava investida do exercício do Poder Constituinte. Tinha 

como metas fundamentais o combate à “subversão e à corrupção”, bem 

como à “infiltração comunista”. Invocando a Segurança Nacional, cassou 

mandatos legislativos, suspendeu direitos políticos e disponibilizou ou 

aposentou funcionários que tinham “atentado” contra a segurança do país. 

O ato estabeleceu que um novo presidente deveria ser eleito dois dias após, 

de forma indireta, pelo Congresso Nacional. Seguiu-se grande expurgo na 

administração civil e militar, centenas de políticos tiveram os seus diretos 

políticos cassados.
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Isenção para produtos perecíveis
Paulo Nakandakare também atuou na defesa dos agricultores. 

Entre muitas iniciativas, solicitou isenções para produtores agrícolas e 
hortifrutigranjeiros. Apresentou moção ao presidente da República, a 
fim de reformular o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, estabe-
lecendo isenção integrada para os produtos de rápido perecimento e o 
cancelamento dos débitos fiscais (Moção 28/1967). Indicou ao Execu-
tivo a aquisição, através do Ceasa, da produção de banana do Vale da 
Ribeira (Indicação 639/1967).

Falta de vagas nos ginásios 
A educação foi outra área que mereceu destaque nas interven-

ções do parlamentar. A grande questão era a falta de vagas, em especial 
nos ginásios. Nakandakare repercutiu nota do jornal Folha de S. Paulo, 

ridas na construção de 230 escolas”, envolvendo a contratação das 
obras (18/5/1966).

Em discurso realizado, já durante o governo de Laudo Natel, 
da Aliança Renovadora Nacional (Arena), Paulo Nakandakare anali-
sou o projeto que instituiu o Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias (ICM) no Estado de São Paulo. No projeto, o governo tirava “toda 
e qualquer vantagem que se possa dar às cooperativas”. Lamentava a 
orientação dada, pela Secretaria da Fazenda, à política de isenção à co-
mercialização dos produtos agrícolas, pois em determinados capítulos 
dava isenção também a produtos que não pertenciam propriamente à 
lavoura. Destacou: “Tivemos ocasião, nessa reunião da Comissão de 
Finanças, de ver a absurda proteção à indústria, ficando esquecidos os 
agricultores (...) desassistidos (...) [que] não encontraram por parte do 
governo de São Paulo o menor amparo quando se tratou de regular o 
ICM” (13/12/1966).

Capa do Projeto de Lei 492/1964, transformado na Lei 9178, de 13 de dezembro de 1965, criando um Ginásio 
Agrícola em Iguape. Ao lado, cópia da página que apresenta o projeto.
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segundo a qual quase 9 mil alunos, principalmente os mais humildes, de 
vários bairros da capital, seriam atingidos com a extinção das chamadas 
classes de extensão.

Ainda nesse discurso, tratou do “angustiante problema do exa-
me de admissão ao curso ginasial, marcado em todos os estabelecimen-
tos (...) para um mesmo dia e hora” e criticou o excessivo rigor desse 
exame, obrigando os reprovados a aguardar um ano para nova tentativa 
ou ter de se matricular em instituições particulares de ensino. Esse era 
um tema recorrente nos discursos de Paulo Nakandakare, que todos os 
anos solicitava a criação de novas vagas para a primeira série nos giná-
sios estaduais da capital (28/11/1966). 

Linha Santos–Juquiá
Paulo Nakandakare também abordou questões regionais. Tra-

tou especialmente das reivindicações do Vale do Ribeira e litoral sul. 
Na área dos transportes, pediu providências para a melhoria do servi-
ço de transportes na chamada linha Santos–Juquiá. Solicitou proteção 
contra as cheias dos rios Juquiá, Ribeira de Iguape, das Pedras, do 

Azeite e dos rios da região da Praia Grande e de Itapitangui. Pediu 
também: proteção contra erosão no Vale Grande, em Iguape; conser-
vação dos rios das Pedras, Juquiá e outros; melhoramento da operação 
do sistema dos Portos de Eldorado, Sete Barras, Juquiá, Iguape e Re-
gistro (29/4/1964).

O deputado apresentou diversas solicitações relativas ao trânsito 
na cidade de São Paulo (Indicação 335/1968) e reivindicações do fun-
cionalismo público (Indicação 1237/1968).

Homenagens 
Para acompanhar as homenagens e participar das festividades 

em torno da visita a São Paulo do príncipe Akihito e de sua esposa, a 
princesa Michiko, o deputado Paulo Nakandakare solicitou ao prefei-
to da capital que os alunos das escolas municipais fossem dispensados 
das aulas (Moção 44/1967 e Indicação 874/1967).

Em setembro de 1966, Paulo Nakandakare prestou homenagem 
ao ex-deputado Costábile Romano, filiado ao PTB, que faleceu no exer-
cício do cargo (14/9/1966).  

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 493/1964
Lei 9681, de 24 de janeiro de 
1967 

Cria ginásio agrícola em Itariri

PL 571/1964
Lei 9777, de 12 de abril de 
1967

Cria escola de economia 
doméstica e de artes aplicadas 
em Itanhaém

PL 492/1964
Lei 9178, de 13 de dezembro 
de 1965

Cria ginásio agrícola em Iguape

PL 141/1968
Lei 10276, de 8 de novembro 
de 1968

Declara de utilidade pública a 
“Sociedade de Assistência aos 
Lázaros e Defesa contra a Lepra”, 
com sede na capital

Paulo Nakandakare no plenário do Palácio das Indústrias, s/d.



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  63 

D
IO

G
O

 N
O

M
U

R
A

DADOS BIOGRÁFICOS

F 
ilho primogênito de Hidekichi Nomura, agrônomo que chegou ao 
Brasil em 1911, Diogo Nomura nasceu em Registro, cidade onde 

sua família se estabeleceu. A grande distância da escola impediu que 
pudesse estudar regularmente, até os 12 anos. Trabalhando para man-
ter os estudos, teve que abandonar o curso de engenharia na Faculda-
de Politécnica da USP. Voltou-se para a Odontologia, formando-se na 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, turma de 
1945. Após a conclusão do curso, estabeleceu consultório em Marília, 
onde se casou com Nobuko Umeda Nomura, nissei natural daquela 
cidade. Teve três filhos. 

Diogo teve longa carreira política, iniciada em 14 de outubro de 
1951, quando foi eleito vereador em Marília, pelo Partido Social Pro-
gressista (PSP), comandado pelo então governador Adhemar de Barros. 
Foi líder do partido entre 1952 e 1955. Na sessão legislativa de 1954, foi 
presidente da Câmara Municipal. No final do período foi acometido por 
um infarto, e não disputou a reeleição, afastando-se temporariamente 
da política. 

Oito anos mais tarde, foi eleito deputado estadual por São Pau-
lo, pelo Partido Republicano (PR), que contava com lideranças como 
o futuro governador do Estado Laudo Natel. Na época o número de 
cadeiras na Assembléia Legislativa subiu de 91 para 116 cadeiras, fa-
vorecendo a eleição de outros três parlamentares de origem japonesa: 
Shiro Kyono, Ioshifumi Utiyama, Paulo Nakandakare e um quinto ni-
kkei ficou na suplência, Shisuto José Muraiama. Nessa eleição, a inte-
gração dos japoneses através da representação parlamentar se ampliou 
também no plano federal, com a eleição de três deputados: Minoru 
Miyamoto, do Paraná; João Sussumu Hirata e Yukishigue Tamura de 
São Paulo. Durante esse primeiro mandato, Nomura continuou seus 
estudos e formou-se em Direito, pela Faculdade de São José dos Cam-
pos, turma de 1965. 

Com a extinção dos partidos e a instauração do bipartidarismo 
em 1966, Nomura filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena), que 

Nome: Diogo Nomura

Data de nascimento: 3/3/1920

Natural de: Registro (SP)

Filiação: Hidekichi Nomura e Teru 

Nomura

Esposa: Nobuko Umeda Nomura

Filhos: Marco Antônio Nomura, 

Cláudio Nomura e Aurélio Nomura 

Profissão: cirurgião dentista

Falecimento: 19/5/2005
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apoiava o governo militar. Reelegeu-se em 15 de novembro de 1966. 
Quatro anos depois, seria eleito deputado federal, tendo sido reeleito 
cinco vezes para o cargo. Parmaneceu na função até 1995.

Na Câmara Federal, Diogo Nomura participou de diversas co-
missões, chegando a presidir a Comissão de Relações Exteriores e a ocu-
par a liderança da bancada federal, pela Arena. O deputado foi membro 
fundador e diretor dos grupos criados com o objetivo de estreitar as re-
lações do Brasil com a Alemanha, Itália, Coréia, Taiwan, Japão, Paquis-
tão e outros. Exerceu também a vice-presidência do grupo parlamentar 
Brasil–Japão.

Nomura participou de diversas missões oficiais ao exterior. Es-
teve em mais de dez países, com destaque para o Japão, onde foi como 
membro das comitivas dos presidentes Ernesto Geisel e João Figueire-
do, em 1976 e 1984, respectivamente, e coordenou a visita do governa-
dor Paulo Maluf, em 1981. Também realizou dezenas de conferências e 
simpósios, no Brasil e no exterior.  

Diogo Nomura na Assembléia 
legislativa

legislatura Posse Votos Partido

5.ª (1963-1967) 15/3/1963 6958 PR

6.ª (1967-1971) 15/3/1967 18.574 Arena

Diogo Nomura recebeu diversas comendas, títulos e honrarias, entre elas a  
medalha Independência, entregue na Assembléia Legislativa de São Paulo,  

em 5 de novembro de 1973.

Diogo Nomura discursa no plenário do Palácio das Indústrias, em 4 de maio de 1965.

Mandatos na ALESP

Em 1967, quando Nomura tomou posse para participar da 6.ª 
Legislatura, o PR contava com treze deputados. O partido esteve pre-
sente na Assembléia Legislativa desde a 1.ª Legislatura, em 1947, quan-
do elegeu três parlamentares. Na 2ª também elegeu três deputados, na 
3.ª, quatro, e nas 4.ª e 5.ª, sete. 

A Assembléia Legislativa, que funcionava no Parque D. Pedro II, 
mudou-se para o Parque do Ibirapuera. Nomura esteve presente às  
festividades de inauguração da nova sede, no dia 25 de janeiro de 1968.
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Nomura apresentou mais de 330 proposições e fez mais de 
250 discursos. A administração pública ganhou destaque no trabalho 
de Nomura: educação, saúde, transportes e segurança pública foram 
objeto de centenas de iniciativas. Defendeu maior apoio às regiões do 
Vale do Ribeira, da Alta Paulista e Sorocabana. Encaminhou as reivin-
dicações de dezenas de cidades, especialmente de Marília, sua principal 
base eleitoral, e daquelas onde a colônia japonesa tinha presença signi-
ficativa. Outro aspecto importante da sua participação legislativa foi a 
defesa veemente da agricultura. 

Durante os mandatos estaduais de Nomura, passaram por São 
Paulo três governadores. Inicialmente foi Adhemar de Barros, que lide-

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Comissão de Economia 1963/1967 Efetivo

Comissão de Finanças 1963/1967 Suplente

Comissão de Serviço Civil 1964 Suplente

Comissão de Constituição e Justiça 1967 Suplente

Comissão de Agricultura 1967 Efetivo

Divisão Administrativa 1970 Efetivo

Participação nas comissões legislativas

rava a oposição ao governo de João Goulart. Em 1966, Adhemar teve 
seus direitos políticos cassados, assumindo o vice-governador, Laudo 
Natel. Diogo Nomura  pediu “voto de confiança ao governador Laudo 
Natel” (8/6/1966). Dois anos depois, seria eleito Abreu Sodré, em um 
momento de grande agitação política. Em 1971, Laudo Natel voltou a 
assumir o governo do Estado.

Na década de 1960, as relações entre o Japão e o Brasil ganha-
ram força com o intenso intercâmbio diplomático, cultural e econômico 
estabelecidos entre os dois países; seriam assinados muitos convênios. 
Nessa época, chegaram ao Brasil diversas empresas japonesas.  

A crise econômica e política
No período entre 1963 e 1971, o país passou por importantes 

transformações políticas e econômicas. Nomura esteve na Assembléia 
durante todo esse tempo. Em janeiro de 1963 o Brasil realizou o ple-
biscito que restabeleceu o regime presidencialista. No ano seguinte, 
ocorreu a instauração do governo militar, que  levou a sociedade a um 
intenso embate político.

Na economia, o país passava por uma grave crise que teve início 
ainda durante o governo de Juscelino Kubistchek e que se manteve du-
rante os primeiros anos após a instalação do governo militar. Em 1967, 
a economia voltou a crescer. Ao final dos mandatos do deputado na 
Assembléia, o Brasil vivia o apogeu do chamado “milagre econômico”, 
com taxa de crescimento acima dos 10%.

Visita do deputado Diogo 
Nomura ao vice-governador 
do Estado, Laudo Natel,  
em 7 de junho de 1963.

Comissão comercial japonesa em visita à Assembléia é recebida pelo  
deputado Diogo Nomura, em 20 de maio de 1968. 
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A reforma agrária e o Estatuto da Terra
Assim como todos os parlamentares nikkeis, Diogo Nomura ti-

nha na agricultura o principal tema de suas intervenções. Fez sessenta 
discursos sobre os problemas que afetavam o campo e reiteradamente 
defendeu a intervenção do estado no setor. 

Em março de 1964, encaminhou à Mesa Diretora da Assem-
bléia um projeto de resolução criando a Comissão Permanente de 
Assuntos Agrários, com dez membros, com competência para opinar 
sobre os assuntos relativos à agricultura, pecuária e reflorestamento 
(20/3/1964). 

Foi um momento particularmente agitado. O presidente João 
Goulart acabara de assinar um decreto declarando de interesse social, 
para fins de desapropriação, as áreas rurais próximas dos eixos rodoviá-
rios federais, os leitos das ferrovias nacionais e as terras beneficiadas ou 
recuperadas por investimentos exclusivos da União (24/3/1964). Decla-
rando sua oposição, Nomura destacou que a medida geraria “intranqüi-
lidade na lavoura”.

Já durante o governo dos militares, tratou de outro tema po-
lêmico, o Estatuto da Terra (23 e 29/10/1965). Mostrou-se pessimis-
ta: “Confessamos a nossa decepção diante dos termos em que foi 
enviada a mensagem presidencial, pois temos a impressão, e Deus 
queira que estejamos errados, que o Estatuto da Terra não irá fun-
cionar” (21/10/1964). O Estatuto foi aprovado no dia 30 de outubro 
de 1964. 

Imigrantes para enfrentar o êxodo rural
A crise econômica do período seria agravada pelo êxodo rural 

que persistia havia décadas. Já no primeiro ano de seu primeiro man-
dato, Diogo Nomura defendeu a vinda de imigrantes para a lavoura, 
para combater o êxodo que esvaziava as lavouras do interior do Estado 
(Indicação 13/1963). Através de moção, solicitou o reexame de circular 
do Ministério do Exterior, que criou regras muito restritivas à imigra-
ção espontânea: “A seleção dos bons imigrantes deve ser feita não sob 
o prisma restrito de sua capacidade financeira, mas fundamentalmente 
pelo exame da sua sanidade física, mental e ideológica, da sua capacida-
de técnica, da sua aptidão às lides agrícolas, da sua disposição manifesta 
de integração em nosso meio e concorrer para o desenvolvimento sócio-
econômico do Brasil” (12/4/1965).

As indústrias japonesas no Brasil, em 1964
No final de 1964, Diogo Nomura integrou a missão parlamentar 

que visitou o Japão e a República da China a convite dos governos da-
queles países (29/12/1964). No regresso, destacou a calorosa recepção 
das autoridades locais e relacionou as “empresas do Parque Industrial 
Nipônico” estabelecidas no Brasil: Ishikawajima Harima (estaleiro e hi-
drelétricas), na Guanabara; a Yanmar Diesel (motores), em Indaiatuba; 
a Kubota, em Piraporinha; a Indústria de Tratores Marukiyu; a Morina-
ga (café solúvel); a Sony (eletrônicos) e o Bank of Tokyo. 

Primeira missão econômica japonesa no Brasil 
depois da Segunda guerra Mundial

Em 1965, esteve em visita oficial ao Brasil a primeira missão eco-
nômica do governo japonês após o término da Segunda Guerra Mun-
dial. Os treze membros da comitiva representavam diferentes setores: a 
administração nacional, o comércio, a indústria, os bancos e a opinião 
pública nipônica. Eram chefiados pelo Tatsuzo Mizukami, presidente 
da Mitsui S.A., uma das principais empresas do comércio internacional 
do Japão. O deputado solicitou que fosse consignado um voto de rego-
zijo e aplausos à missão (23/3/1965). 

O café brasileiro no Japão e o IBC
Diogo Nomura discursou sobre uma de suas viagens ao Japão. 

Lembrou a visita feita à indústria de alimentos Morinaga, localizada 
na província de Shizuoka. Relatou que a Morinaga fabricava café so-
lúvel com a inscrição no rótulo “produto 100% brasileiro”. Defendeu 
a manutenção dos entrepostos do Instituto Brasileiro do Café (IBC) 
no exterior, que poderiam ser fechados, e declarou apoio a Morinaga 
(6/4/1965).

Oposição ao aumento do combustível
O parlamentar questionou o aumento do preço dos derivados 

de petróleo, como parte da “nova política de realidade cambial” que  
aboliu os subsídios para o dólar-petróleo, atingindo principalmente os 
combustíveis. Nomura observou: “Embora sejam compreensíveis e ne-
cessárias medidas que equacionem a realidade cambial, é mister também 
que se permita ao povo condições de sobrevivência e que a população 
rural não seja a parcela mais sacrificada” (10/10/1966).
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Ainda em 1966, Nomura propôs um voto de congratulações pela 
passagem do 5.º aniversário da Aliança para o Progresso, que marcou o 
início da política norte-americana para a América do Sul (Requerimento 
411/1966).

Audiência com o presidente Castello Branco
Em discurso de maio de 1965, o parlamentar destacou a audiên-

cia realizada pela Comissão Especial, que investigava a situação agrícola 
do Estado, com o presidente da República Castello Branco. A comissão 
reivindicou que fossem estendidos às fábricas de máquinas agrícolas o 
mesmo apoio e os mesmos favores fiscais já dispensados à indústria au-
tomobilística (2/8/1965).

Concessões fiscais, auxílio financeiro, indenizações, 
subsídios, preços mínimos e prêmios para o campo

O apoio à agricultura, defendido pelo deputado Diogo Nomura,  
expressou-se através de solicitações objetivas: fomento para o plantio de 
trigo (Indicação 254/1963); cancelamento dos débitos fiscais das coope-
rativas (3/6/1965); indenização para os lavradores atingidos pelo can-
cro cítrico (12/10/1964); concessões fiscais aos produtores (12/4/1965); 
preços mínimos para os produtos agrícolas (9/9/1965); crédito bancário 
para a lavoura, indústria e comércio (8/6/1966) e incentivos fiscais às 
cooperativas (22/3/1968). 

Diogo Nomura ressaltou a crescente presença do governo esta-
dual no apoio à agricultura. Propôs a instalação de casas de lavoura e 
a criação de postos de mecanização agrícola em diferentes municípios 
(Indicação 47/1963 e Projeto de Lei 3404/1963). Solicitou o apoio do 
governo estadual às tradicionais festas agrícolas e exposições agroindus-
triais, que se multiplicavam pelo interior. 

A escassa eletrificação rural também foi tema discutido pelo de-
putado; em 22 de maio de 1964, o parlamentar falou sobre a realiza-
ção do Congresso Internacional de Eletrificação Rural, promovido pela 
União das Cooperativas do Estado de São Paulo. Na ocasião, destacou: 
“Puxar os fios à propriedade rural e obter a iluminação, na verdade, é o 
benefício menor da eletrificação rural, que objetiva a elevação do nível 
de vida e da produtividade, e poderemos citar o conforto da bomba para 
água, aparelhos domésticos e rádio para recreação e cultura. Mas o fator 
principal será o aumento da produtividade através da irrigação, orde-

nhas mecânicas, secadores de cereais, debulhadores e outras infinitas 
aplicações, sem esquecermos da avicultura, pois a eletricidade multipli-
ca a sua produção”.

Defesa da Cobal 
O abastecimento voltado à população mais pobre enfrentava 

dificuldades. Logo no início do governo militar, Nomura defendeu a 
manutenção da Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal), criada pelo 
presidente João Goulart, em setembro de 1962. A empresa distribuía 
gêneros alimentícios diretamente do produtor para postos de varejo pú-
blicos, substituindo assim a iniciativa privada (6/8/1964). A Cobal seria 
extinta no governo de Fernando Collor de Mello, em 1990.

Ocupação policial da Cidade Universitária
As mobilizações estudantis de 1965 motivaram diversas in-

tervenções do deputado. Nomura fez ponderações sobre a ocupação 
da Cidade Universitária da Universidade de São Paulo (USP), pelos 
milicianos da força policial: “Felizmente a ocupação, determinada 
pelo titular da segurança, está terminada, pois a mesma não tinha 

As visitas de autoridades japonesas se tornaram constantes. Na foto, recepção a delegação 
de parlamentares japoneses, em 15 de abril de 1968.
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de 19 de Março”, publicado nos jornais. Nomura destacou: “a mulher 
brasileira, nos momentos graves e decisivos, sempre esteve presente 
com o seu patriotismo, dignidade e altivez, como a mãe extremosa, a 
esposa e irmã dedicadas. Atravessamos uma fase conturbada, na qual 
os justos anseios da nossa juventude, da mocidade estudiosa, estão 
sendo desvirtuados e aproveitados pelos profissionais da baderna”. O 
manifesto era um apelo às mães e mulheres paulistanas para que não 
atendessem ao chamado dos estudantes para uma passeata de protesto 
(9/10/1968).

No final de junho de 1970, Diogo Nomura aplaudiu os integran-
tes da Seleção Brasileira de Futebol. Propôs a construção de um marco 
comemorativo da conquista da Taça Jules Rimet. O parlamentar regis-
trou a ampla campanha publicitária que o governo do presidente Médici 
realizou em torno da conquista do tricampeonato mundial de futebol 
(21 e 22/6/1970). 

Laudo Natel e a agricultura
Em 1970, o deputado manifestou apoio à plataforma de Laudo 

Natel, recém-indicado candidato a governador pela Arena, que preten-
dia priorizar a agricultura e a educação em seu mandato, política que 

razão de ser, tendo em vista que os universitários, completamente 
desarmados, não podem e não merecem ser tratados como se fossem 
jovens perigosos ou agitadores profissionais”. Denunciou os abusos 
cometidos pelos milicianos: “foram retirados um fogão, pratos, man-
timentos, além de outros objetos, que estavam lá para servir à moci-
dade. Renovamos, pois, o nosso apelo, para que a reitoria, o Conse-
lho Universitário e os representantes dos universitários equacionem, 
objetivamente, a pendência, sem envolver a briosa milícia estadual” 
(21/5/1965 e 9/6/1965).

Reforma eleitoral
Com a reorganização partidária, Nomura filiou-se à Arena, par-

tido da situação. No entanto, fez críticas à reforma eleitoral, em especial 
à substituição da cédula única por cédula colorida com distinção dos 
partidos. O deputado relacionou o novo sistema ao “coronelismo” e à 
influência do poderio econômico, principalmente no interior do Estado. 
Propôs que fosse mantida a cédula única.

Nos anos seguintes, as posições políticas se radicalizaram. O 
governo foi cerceando progressivamente as liberdades democráticas, 
enquanto parte da oposição lançou-se à luta armada. A repressão se 
intensificou marcando o período, que ficou conhecido como “os anos 
de chumbo”. 

Solidariedade ao governador Abreu Sodré
 Em maio de 1968, Nomura falou sobre o incidente com o gover-

nador Abreu Sodré durante as comemorações do dia do trabalho. O go-
vernador teria sofrido agressões de “elementos que objetivavam o caos e 
a subversão da ordem, que pretendem a confusão para emergirem na cris-
ta da onda de uma convulsão” (2/5/1968). No mês seguinte, o deputado 
voltou a defender a “atuação do governador do Estado, diante da crise 
estudantil: “É mister que a nossa juventude, o chamado ‘poder jovem’ 
saiba compreender que o diálogo só pode existir num clima de respeito 
mútuo e não seja presa fácil dos demagogos, dos extremistas, cuja presen-
ça é notória nas badernas e nas depredações de edifícios” (25/6/1968). 

“União de 19 de Março” e a Taça Jules Rimet
O parlamentar solicitou a “transcrição do manifesto da União 

Diogo Nomura e parlamentares recebem comitiva japonesa, em 23 de outubro de 1965.
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ficou conhecida como “a interiorização do desenvolvimento”. Nomura 
disse: “Embora a indústria paulista e brasileira seja hoje equiparada à 
das nações mais adiantadas, não resta dúvida que é ainda na lavoura que 

se apóia a nossa economia, fonte maior das divisas” (16/6/1970).

Brasilidade
Em maio de 1965, Diogo Nomura apresentou boas-vindas aos 

deputados de Nara, Japão. Disse: “esta Assembléia, onde se alinham 
os lídimos representantes do povo paulista, representa também al-
guns cujas origens remontam às grandes imigrações que para aqui 
vieram. Aqui estão descendentes de árabes, de italianos, de armê-
nios, de alemães, de espanhóis, de nipônicos, enfim, descendentes de 
todos os povos, todos unidos sob um denominador comum, que é a 
brasilidade”.

O deputado Diogo Nomura apresentou um voto de regozijo pela 
visita de Etsusaburo Shira, ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão 
(Requerimento 618/1966). Em sua exposição, falou sobre a disposição 
do governador Abreu Sodré e do futuro presidente da República, Costa 
e Silva, de visitarem o Japão, “de onde vem este povo que tanto tem co-
laborado para o progresso econômico e social do Brasil” (29/9/1966). 

Convênios da fraternidade
Diogo Nomura participou da elaboração dos Convênios da 

Fraternidade, realizados entre os estados de São Paulo, Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul com, respectivamente, as pro-
víncias de Gunma, Aomori, Okinawa e Shiga. Em vários anos, o deputa-
do comemorou o aniversário da imigração japonesa, apresentando votos 
de congratulações à colônia. 

O parlamentar também apresentou saudações às autoridades da 
“República da China Nacionalista”. 

Orçamento federal: 15% para a educação
A área da educação mereceu atenção do deputado Diogo No-

mura. Ele defendeu a educação como direito de todos e invocou a res-
ponsabilidade dos poderes públicos (21/8/1968). Aprovou moção, so-
licitando ao presidente da República que enviasse mensagem aditiva ao 

Congresso Nacional, propondo a retificação do projeto de orçamento 
para 1969, consignando o percentual de 15% em favor do Ministério da 
Educação (Moção 94/1968).

Escolas públicas
Apesar do crescimento da rede de ensino, desde a década de 

1950, os maiores problemas da rede pública ainda eram a falta de es-
colas para o ensino primário e a falta de vagas no acesso ao ginásio. 
Os alunos eram submetidos a um “exame de admissão”, que originava 
grandes contingentes de “excedentes”. O parlamentar refletiu sobre 
esse quadro, defendendo a criação de grupos escolares, ginásios, es-
colas técnicas, industriais, ginásios agrícolas e dezenas de escolas de 
Economia Doméstica e Artes Aplicadas. Também solicitou a instalação 
de um Conservatório Dramático e Musical (Projeto de Lei 736/1964) e 
a instalação de Centros Técnicos Avícolas (Indicação 1488/1968). 

Entre importantes iniciativas destaca-se a aprovação da criação da 
pioneira escola estadual em plena região rural, o colégio Dr. Sentaro Taka-
oka, em Mogi das Cruzes, e do laboratório ornitopatológico em Bastos.

Diogo Nomura defendeu a instalação de círculos de alfabetiza-
ção pelo método de Paulo Freire (Indicação 1378/1963). 

O parlamentar apresentou reivindicações dos orientadores edu-
cacionais, professores, inspetores, bibliotecários, assim como de outras 
categorias do funcionalismo. Defendeu o Regime de Dedicação Profis-
sional Exclusiva (RDPE) e sua extensão a vários segmentos do funciona-
lismo (20/9/1968).

Desenvolvimento regional
 Diogo Nomura apresentou dezenas de reivindicações regionais 

e municipais. Dedicou-se ao desenvolvimento da região do Vale do 
Ribeira − propôs a criação do Fundo do Desenvolvimento do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul (Indicação 1067/1967) − e da região da Alta Pau-
lista (28/6/1968). Mais tarde, defendeu a criação da Superintendência 
do Desenvolvimento do Vale do Ribeira (Sudevar) (10/8/1970).

 Valo grande de Iguape
Entre os problemas ambientais tratados por Diogo Nomura, des-

tacou-se a questão do Vale Grande de Iguape, canal que foi aberto ainda 
durante o período do Império, no século XIX. A partir de uma alça do 
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rio, criou-se uma ligação direta para o mar, eliminando um delta com 
cerca de cinco quilômetros de rio. A intervenção é considerada um gran-
de acidente ecológico (26/5/1964 e 18/8/1964). Em maio de 1965, o 
deputado destacou “a urgência de serem iniciadas obras do fechamento 
do Valo Grande, que vem paulatinamente devorando a histórica cidade 
de Iguape, cujo porto desapareceu, e o que é mais grave, provocando 
o entulhamento do mar pequeno, um dos viveiros naturais com as me-
lhores condições para a reprodução das espécies marítimas” (Indicação 
301/1965 e Indicação 132/1966).

A solicitação só seria atendida doze anos depois, em 1978, quan-
do foi construída uma barragem para o fechamento do Valo Grande. 
No entanto, a obra não trouxe os benefícios esperados, ao contrário, 
começaram a ocorrer grandes enchentes. Revoltada, a população local 
se mobilizou e reabriu o canal com ferramentas manuais. Em 1993, uma 
nova barragem foi construída, contando agora com comportas, eclusas 
e vertedouro, para contornar o problema das cheias. 

 Faculdade de Medicina em Marília
Mesmo vindo morar em São Paulo, depois da sua eleição para 

a Assembléia, Diogo Nomura manteve estreitas relações com a cidade 

Projeto de Lei 529/1964, 
criando a Faculdade de Medicina 
em Marília, que se transformou 
na Lei 9236, de 19 de janeiro 
de 1966.

de Marília, onde iniciou sua vida política e mantinha sua principal base 
eleitoral. Ao longo dos mandatos, apresentou muitas proposituras para 
o município, nas mais variadas áreas. Levou para a cidade escolas, pos-
tos de saúde, casas da lavoura, asfaltamento de estradas, instalação de 
agências bancárias. Participou do movimento que transformou o muni-
cípio na sede da XI.ª Região Administrativa do Estado. 

Teve grande repercussão a apresentação da proposta de criação da 
Faculdade de Medicina de Marília, para funcionar junto do Hospital Regio-
nal de Clínicas (Projeto de Lei 529/1964). Dois anos depois, o parlamentar 
congratulava-se com “o povo de Marília e da região” pela aprovação e rati-
ficação, pelo Conselho Estadual de Educação, da autorização para a instala-
ção e funcionamento da Faculdade de Medicina de Marília (22/12/1966).

Serviço odontológico
Formado em odontologia, Diogo Nomura apresentou reivin-

dicações da categoria. Defendeu a criação do Hospital Odontológico 
junto à Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Na 
justificativa, destacou: “Ainda se nota, entretanto, no setor hospitalar, 
uma grande lacuna: a falta de um hospital odontológico. Um hospital 
odontológico virá, sem dúvida, atender também aos menos favoreci-



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  71 

dos da fortuna e da sorte, justamente as vítimas dos casos mais graves” 
(7/6/1965). 

Nomura defendeu a reestruturação do serviço dentário escolar 
e a criação de serviços médico-odontológicos rurais em mais de vinte 
cidades (24/6/1965). 

Segurança nos bancos
Diogo Nomura foi um deputado com intensa atuação regio-

nal, apresentou dezenas de proposições tratando das reivindicações 
nas áreas de saúde, transportes e segurança pública. Nessa última 
destacou-se a proposta com vistas à “intensificação do policiamento 
nos bancos” devido ao aumento dos assaltos, à mão armada, ocorridos 
nas imediações das instituições bancárias (2/8/1968). O parlamentar 
propôs a realização de um convênio entre a Secretaria da Segurança 

Pública e a Associação dos Bancos do Estado de São Paulo (Indicação 
847/1968).

Congratulações
Diogo Nomura prestou homenagem a Ryo Midzuno, o herói da 

imigração, que veio em viagem passando pelo Chile e Argentina. Mi-
dzuno chegou ao Brasil em 1906, esteve com autoridades do governo 
central e de São Paulo, visando a mudanças na legislação para promover 
a imigração japonesa. Em 1907, a Companhia Imperial de Emigração e 
a Secretaria de Agricultura de São Paulo assinaram contrato objetivando 
a chegada de 3 mil japoneses, ao longo de três anos. A vinda do Kasa-
to-Maru, com 781 imigrantes, concretizou essas negociações. Midzuno 
ainda teve importante participação no processo de estabelecimento dos 
imigrantes em São Paulo.20  

Projeto de lei lei Ementa

PL 310/1963 
Lei 8151, de 02 de junho 
de 1964

Cria escola de iniciação agrícola 
em Registro

PL 2980/1963
Lei 8261, de 26 de agosto 
de 1964

Declara de utilidade pública a 
“Associação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas”, de Marília

PL 316/1963
Lei 8285, de 27 de agosto 
de 1964

Cria ginásio vocacional em Marília

PL 3061/1963
Lei 9025, de 21 de 
outubro de 1965

Cria escola normal em 
Junqueirópolis

PL 3403/1963
Lei 9110, de 16 de 
novembro de 1965

Cria dispensário de tuberculose 
em Flórida Paulista

PL 3404/1963
Lei 9141, de 01 de 
dezembro de 1965

Cria posto de mecanização do 
DEMA em Flórida Paulista

PL 1098/1964
Lei 9222, de 04 de janeiro 
de 1966

Cria ginásio em Alvinlândia

PL 529/1964
Lei 9236, de 19 de janeiro 
de 1966

Cria Faculdade de Medicina de 
Marília

PL 839/1965
Lei 9385, de 07 de junho 
de 1966

Declara de utilidade pública o 
“Centro de Estudos da Santa Casa 
de Marília”

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 294/1965
Lei 9481, de 05 de julho 
de 1966

Declara de utilidade pública o 
“Centro Cultural Quatro de Abril”, 
de Marília

PL 1076/1965 
Lei 9582, de 30 de 
dezembro de 1966

Dá a denominação de “Prof.º Altino 
Arantes” ao Grupo Escolar de 
Pontana, em Quintana

PL 975/1965 
Lei 9674, de 24 de janeiro 
de 1967

Cria escola normal junto ao Ginásio 
Estadual José Quirino Cavalcanti, 
em Mirante do Paranapanema

PL 2589/1963 
Lei 9769, de 12 de abril 
de 1967

Criação de ginásio agrícola em 
Bastos

PL 140/1965 
Lei 9797, de 13 de abril 
de 1967

Cria ginásio no Jardim Aricanduva, 
na capital

PL 558/1967
Lei 9942, de 6 de 
dezembro de 1967

Declara de utilidade pública 
o “Centro de Estudos Nipo–
Brasileiro”, desta capital

PL 477/1967 
Lei 10024, de 10 de 
janeiro de 1968

Atribui à Faculdade de Medicina 
da Fundação Municipal do 
Ensino Superior de Marília 
competência para verificação de 
atestado de óbito
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N 
ascido em Promissão, Antonio Morimoto formou-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo (USP), em 1958. Cumpriu o serviço militar no Centro de 
Preparação de Oficiais de Reserva (CPOR), e foi 2.º tenente. Exerceu a 
presidência da Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército, 
em 1964.

Especializou-se em economia e teoria geral do Estado, também 

pela Faculdade de Direito da USP, em 1965. Iniciou especialização em 

administração superior, pela Fundação Getúlio Vargas, em 1970, con-

cluindo o curso pela Universidade de Brasília (UnB), em 1976.

Foi membro da junta administrativa do Instituto Brasileiro do 

Café (IBC), entre 1966 e 1970, e membro do Alto Conselho Agrícola de 

São Paulo, entre 1969 e 1970. Nesse período, foi presidente da Federa-

ção de Agricultura de Rondônia.

Morimoto fez uma longa carreira política, iniciada em 1955, 

quando se elegeu vereador pela cidade de Andradina (SP). Em 1962, 

foi eleito deputado estadual, e reelegeu-se por outras duas legislatu-

ras consecutivas, tendo sido nomeado secretário de Estado do Traba-

lho, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo, entre 1964 e 1965.  

Em 1975, tomou posse como deputado federal, tendo sido reeleito duas 

vezes. Na Câmara dos Deputados integrou diversas Comissões Perma-

nentes e Especiais. Pela Comissão de Constituição e Justiça, foi relator 

do projeto, aprovado em 1981, que transformou Rondônia em Estado 

da federação.

No início da década de 1980, Morimoto mudou-se para Porto 

Velho, Rondônia, pois herdara de seu irmão uma fazenda nessa região. 

Na cidade, foi nomeado secretário Municipal de Administração (1987-

1988), e chegou a ser proprietário de quatro rádios. Foi presidente das 

Centrais Elétricas do Estado de Rondônia entre 1988 e 1989.

Nome: Antonio Morimoto

Data de nascimento: 5/11/1934

Natural de: Promissão (SP)

Filiação: Sazahiti Marimoto e 

Hissaye Marimoto.

Esposa: Motoko Kondo Marimoto

Filho: Antonio Morimoto Júnior

Profissão: advogado

Falecimento: 28/8/2007
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Antonio Morimoto teve intensa participação nos sindicatos pa-
tronais. Foi vice-presidente da Federação da Agricultura de Roraima, 
em 1990.

Participou de diversas missões oficiais ao exterior. Por três oca-
siões foi ao Japão: como secretário do Trabalho, Indústria e Comércio, em 
1965, como integrante da Comissão de Deputados da ALESP, em 1971, 
e como membro da delegação de parlamentares brasileiros, em 1977. 

O deputado filiou-se a oito partidos. Pelo Partido Democrata 
Cristão (PDC) elegeu-se vereador por Andradina, em 1955. Em 1962, 
transferiu-se para o Partido Rural Trabalhista (PRT), e foi eleito depu-
tado estadual. Com o bipartidarismo, ingressou na Aliança Renovadora 
Nacional (Arena) e na reorganização partidária de 1979 filiou-se ao Par-
tido Democrático Social (PDS). Em 1987, ingressou no Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro (PMDB), quando foi secretário munici-
pal de Finanças e, depois, presidente das Centrais Elétricas de Roraima. 
Em 1990, concorreu pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) à Câmara 
Federal, ficando na suplência e assumindo o cargo em 1991, depois da 
cassação do deputado Jabes Rabelo. Defendeu a abertura do processo 
de impeachment do presidente Fernando Collor de Melo.

Em 1993, Morimoto filiou-se ao Partido Progressista Reforma-
dor (PPR), e no ano seguinte candidatou-se a uma vaga no Senado, sem 
sucesso. Fez nova tentativa em 1998, pelo Partido da Mobilização Na-
cional (PMN), não tendo sido eleito. 

Publicou livros com seus discursos e com seu trabalho de pós-
graduação. 

Faleceu em 28 de agosto de 2007, vítima de infarto. 

Antonio Morimoto na Assembléia 
legislativa

Mandatos na ALESP

O deputado Antonio 
Morimoto recebeu diversas 
condecorações.  
Na foto, recebe Medalha da 
Independência – ALESP, em 
22 de abril de 1974.

Antonio Morimoto 
preside sessão na ALESP, 
Palácio 9 de Julho.

Morimoto chegou à Assembléia em 1963, pelo Partido Rural 
Trabalhista (PRT), criado em 1958, em sucessão ao Partido Republicano 
Trabalhista (PRT). Nessa eleição, o PRT elegeu uma bancada expressi-
va, com nove parlamentares. Integrava a base política do governador 
Adhemar de Barros, o que garantiu a nomeação de Morimoto à Secre-
taria Estadual dos Negócios do Trabalho da Indústria e Comércio, pelo 
período de 23/7/1964 a 11/3/1965. O PRT apoiou o movimento militar 
de março de 1964, no entanto, com a série de prisões, cassações e inqué-
ritos administrativos implementados pelo novo regime, parte de seus 
membros ingressou na oposição. Morimoto continuou apoiando os mi-
litares, e, após a edição do Ato Complementar n.º 4, filiou-se à Arena.

Em 1966, Morimoto foi reeleito. A Arena obteve a maioria das 
cadeiras na Assembléia, ao eleger 62 deputados contra 53 eleitos do Mo-
vimento Democrático Brasileiro (MDB). 

legislatura Posse Votos Partido Observações

5.ª (1963-1967) 12/3/1963 7.210 PRT

6.ª (1967-1971) 12/3/1967 13.844 Arena

7.ª (1971-1975) 15/3/1971 25.990 Arena
Renunciou ao cargo 
em 1/2/1975
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Em seu terceiro mandato na Assembléia, Morimoto foi eleito 
vice-presidente para o biênio 1972-1973, tendo ocupado a presidência 
em algumas ocasiões. 

Em 1972, Antônio Morimoto pediu afastamento da Assembléia 
para realizar curso de formação pela Escola Superior de Guerra (ESG), 
no período de 9 de maio a 18 de dezembro; parte desse curso foi realiza-
do nos Estados Unidos.  Em 1977, fez curso de aperfeiçoamento na ESG.

A eleição indireta para governador do Estado  
de São Paulo

Em cumprimento ao AI-3, em 3 de setembro de 1966, foi reali-
zada na Assembléia a eleição indireta para a escolha do governador de 
São Paulo. A sessão legislativa foi presidida pelo deputado Francisco 
Franco, que procedeu a votação nominal e pública. Somente a Arena 
apresentou chapa, formada pelo presidente do partido, Abreu Sodré, 
indicado a governador, e Hilário Torloni a vice-governador. O quórum 
era de maioria simples, ou seja, de 57 votos. A oposição não compareceu 
ao Palácio Nove de Julho, em protesto contra o sistema de eleição indi-
reta e contra os atos arbitrários do governo federal. A chapa venceu com 
folga; a Arena tinha 82 dos 112 deputados estaduais. 

O governo de Abreu Sodré
O governador Roberto Costa de Abreu Sodré pretendia compor o 

governo com alguns membros do MDB, mas sofreu pressões contrárias do 

Nessa época, o MDB encontrava-se bastante fragilizado em de-
corrência da cassação de diversos de seus deputados. Ainda nesse ano, a 
Assembléia Legislativa realizou a primeira eleição indireta ao governo do 
Estado, elegendo Abreu Sodré, indicado pela Arena. Dois anos depois, em 
25 de janeiro de 1968, a Assembléia mudou-se para o prédio no Ibirapue-
ra, construído especialmente para abrigar o legislativo estadual paulista. 

A Assembléia esteve fechada de 7 de fevereiro de 1969 a junho de 
1970, em decorrência da edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5). Foi rea-
berta sob a vigência da Emenda Constitucional nº 1/1969, que restringiu as 
prerrogativas dos poderes legislativos. Durante esse período, 27 deputados 
foram cassados e tiveram seus direitos políticos suspensos por dez anos.

Em 15 de novembro de 1971, Morimoto foi novamente reeleito 
pela Arena. O número de cadeiras na Assembléia havia sido reduzido 
drasticamente, de 115 para 67 membros. Mais uma vez, a Arena elegeu o 
maior número de deputados, 51, contra dezesseis do MDB. Diversos fato-
res levaram a essa situação: a conjuntura econômica favorável, a eficiente 
campanha publicitária do governo central e o enfraquecimento da opo-
sição, combalida pela forte repressão. Entre os deputados nikkeis eleitos 
estavam Jihei Noda, pelo MDB, e  Hatiro Shimomoto e Shiro Kyono, pela 
Arena. Nessa eleição, o MDB também foi prejudicado pelo surgimento de 
movimento pelo voto nulo, em protesto contra o arbítrio.

Deputado Abreu Sodré, futuro governador do 
Estado, com parlamentares da ALESP

Comissão de Agricultura 1967/68 Efetivo

Comissão de Constituição e Justiça 1967/68 Efetivo

Comissão de Representação com o fim de 
apresentar homenagens ao Cardeal Rossi e a Dom 
Paulo Evaristo Arns (nomeação para Arcebispo de 
São Paulo) 

1970 Efetivo

Comissão de Finanças e Orçamento 1971/74 Efetivo

Comissão de Assuntos Municipais 1971/74 Suplente

Comissão de Constituição e Justiça 1973 Suplente

Participação nas comissões legislativas

Morimoto foi presidente da Comissão de Regimento Interno, em 1971, e presidente da 
Comissão de Finanças e Orçamento, no biênio 1973-1974.

governo federal, que ainda im-
pôs a nomeação do secretário da 
Segurança Pública. 

Abreu Sodré deu conti-
nuidade ao plano energético e 
implantou o “linhão de Urubu-
pungá”; inaugurou o primeiro 
trecho da Rodovia Castelo Bran-
co e iniciou a obra de constru-
ção da Rodovia dos Imigrantes. 
Nesse governo, a Força Pública 
foi unificada à Guarda Civil – 
originando a Polícia Militar – 
e foram criadas a Companhia 



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  75 

Metropolitana de Abastecimento (Comasp) e o Saneamento do Estado 
de São Paulo (Sanesp) – empresas que se transformariam na Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Sodré injetou 
recursos para recuperar a Viação Aérea de São Paulo (VASP), e também 
criou a Fundação Padre Anchieta.

A passeata dos estudantes 
Discursando sobre a passeata dos estudantes ocorrida em 1968, 

logo depois do assassinato do estudante Edson Luiz Lima Souto pela 
polícia do Rio de Janeiro, Morimoto ponderou: “a Revolução de 1964 
possuía inegável saldo positivo, sobretudo no setor administrativo. No 
entanto, no que se refere ao setor político, em especial à política edu-
cacional e estudantil, essencial para a garantia do amanhã, pouca coisa 
fez”. Destacou a ausência de atitude realista por parte das autoridades, 
que não souberam aproveitar o legítimo entusiasmo das novas gera-
ções. Observou: “A inércia tem sido a tônica da política estudantil, 
incentivando-se os estudantes a realizarem manifestações de descon-
tentamento que, para agravar, o governo, avesso a qualquer diálogo, 
acaba reprimindo com força policial, empregando fuzis e metralhado-
ras” (2/4/1968).

OS ANOS DE CHUMBO E O SEQUESTRO DO CONSUL DO JAPÃO,
 NOBUO OKUCHI
Após a edição do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, o país viveu 

momentos de graves conflitos políticos e sociais. Multiplicaram-se os 

grupos oposicionistas que se lançaram na luta armada. Em meio à onda 

de assaltos a bancos e seqüestros de embaixadores, foi seqüestrado, em 

São Paulo, o cônsul japonês Nobuo Okuchi, em 11 de março de 1970, por 

integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). O embaixador 

foi libertado no dia 15 do mesmo mês, depois do envio de cinco presos 

políticos para o exílio no México. Nessa época, a Assembléia permanecia 

fechada. Com a suspensão do habeas corpus, a repressão se intensificou, 

multiplicaram-se as prisões, assassinatos e torturas, fazendo crescer a 

lista dos desaparecidos. Entre as vítimas não estavam apenas os supostos 

comunistas, mas todos aqueles que se opunham ao regime militar.  

O período ficou conhecido como “os anos de chumbo”.

Novas restrições ao Poder Legislativo
Logo após a abertura da Assembléia, em junho de 1970, foram 

realizadas reuniões para tratar da reforma do Regimento Interno, regu-
lamentando-o à nova legislação federal. Morimoto apresentou reque-
rimento solicitando a formação de uma nova comissão, composta pro-
porcionalmente com membros da Arena e do MDB, com o objetivo de 
elaborar mecanismos de preservação do Poder Legislativo. Justificando 
a sua proposta, o deputado destacou que eram necessários maiores re-
cursos estruturais para o bom funcionamento da Assembléia, e para o 
melhor aproveitamento de seus funcionários. Enfatizou que era neces-
sário fortalecer o Poder Legislativo como instituição, como legítimo re-
presentante da vontade popular.

Essa discussão se deu, especialmente, pela aprovação da Emen-
da Constitucional n.º 1, de 1969, que em seu artigo 57 estabelecia como 
competência exclusiva do presidente da República a iniciativa de leis 
que: “I − disponham sobre matéria financeira; II − criem cargos, funções 
ou empregos públicos ou aumentem vencimentos ou a despesa pública; 
III − fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas; IV − dispo-
nham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

Dez anos após, Nobuo Okuchi voltou ao Brasil, agora como embaixador do Japão. Foi 
recebido na Assembléia pelo presidente Robson Marinho, em 12 de fevereiro de 1980.
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Novamente, o MDB não apresentou candidatos nem compareceu à 
eleição. Com absoluta maioria em plenário, a Arena não teve dificul-
dade para levar Laudo Natel novamente ao governo.

O Mobral
O Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) foi criado em 

1967. Três anos depois, Morimoto fez um longo discurso, conclamando 
os “brasileiros a cerrarem fileiras na luta contra o analfabetismo”, esti-
mado em 30% da população brasileira, e classificou como “outra vergo-
nha nacional pela qual somos igualmente responsáveis”. Observou que 
nenhuma nação poderia crescer sem educar seu povo, sobretudo quan-
do a tecnologia e a ciência dependiam desse desenvolvimento. Como 
exemplo destacou o “milagre japonês do pós-guerra”, que em 23 anos 
“levou um país devastado e reduzido à miséria pelos horrores da guerra 
a um desenvolvimento econômico que o coloca, hoje, entre as primei-
ras potências industriais do mundo”. Também lembrou da Revolução 
Meiji, que tirou o Japão feudal do isolamento do mundo e, através de 
investimento na educação, erradicou o analfabetismo, no século XIX 
(29/10/1970).

general Ernesto geisel
Em 19 de junto de 1973, Morimoto saudou a escolha do general 

Ernesto Geisel, pela Arena, à eleição presidencial que seria realizada em 
setembro daquele ano. O parlamentar observou que a decisão tinha um 
caráter revolucionário; com ela, “o sistema dá mais um passo impor-
tante e decisivo na caminhada firme para a institucionalização plena do 
regime democrático, cujas características importantes são, entre outras, 
a transitoriedade de mandatos e a observância da Constituição e das 
Leis”. Morimoto ressaltou as qualidades morais, cívicas e intelectuais do 
general Geisel, o que, do seu ponto de vista, asseguravam “o prossegui-
mento e o cumprimento pleno da obra e do ideário da Revolução de 31 
de Março de 1964” (19/6/1973).

Apoio à agricultura
Morimoto defendeu a isenção de imposto para os produtos agrí-

colas exportáveis, à exceção do café. Na sua justificativa, o deputado 
observou que os custos da produção agrícola eram muito altos, pois exi-
giam a mecanização caríssima, adubos e inseticidas com preços proibi-

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito 
Federal, bem como sobre organização judiciária, administrativa e maté-
ria tributária dos Territórios; V − disponham sobre servidores públicos 
da União, seu regime jurídico, provimento de cargos públicos, estabili-
dade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de 
militares para a inatividade”. 

Assim, a iniciativa parlamentar seria reduzida, com restrição 
significativa dos assuntos sobre os quais os deputados poderiam 
legislar.

O Decreto n.º 1, de 17 de outubro de 1969:  
“O Decurso de Prazo”

Outra grande novidade foi o chamado Decurso de Prazo. O De-
creto n.º 1, de 17 de outubro de 1969, em seu artigo 51 estabeleceu 
que: “o Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional 
projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais, se o solicitar, deverão 
ser apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu recebi-
mento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado Federal”. 
O parágrafo 3.º estabelecia: “na falta de deliberação dentro dos prazos 
estipulados neste artigo e parágrafos anteriores, considerar-se-ão apro-
vados os projetos”. Dessa forma, bastava a bancada da situação obstruir 
a discussão da proposta que ela seria aprovada, sem deliberação dos 
deputados. 

Antonio Morimoto falou em diversas ocasiões sobre o “fortale-
cimento do Poder Legislativo”. Em 8 de novembro de 1973, relatou as 
transformações pelas quais passavam os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, em nível federal. Observou que estavam se modernizando 
através de reformas administrativas e, principalmente, pela adoção de 
serviços de processamento de dados. Morimoto sugeriu que a Assem-
bléia fizesse jus às palavras de seus dirigentes e líderes, no sentido de se 
modernizar e atualizar seu Regimento, buscando se afirmar diante do 
Executivo e da sociedade.

A eleição indireta do governador Laudo Natel
Em 1970, a Assembléia realizou mais uma eleição indireta para 

escolha do governador. Morimoto apoiou a chapa escolhida pela Are-
na, com Laudo Natel e Antonio José Rodrigues Filho, candidatos a go-
vernador e vice-governador, respectivamente (12/6/1970 e 3/8/1970). 
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tivos, e ainda eram onerados pelos pesados encargos tributários e taxas 
de exportação, ficando assim sem competitividade com os concorrentes 
no exterior (31/8/1966).  

Em 1967, o deputado propôs a convocação do secretário de Es-
tado dos Negócios da Fazenda para prestar esclarecimentos a respeito 
do Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) sobre produtos agro-
pecuários. Essa iniciativa tinha como objetivo a diminuição da carga tri-
butária na lavoura (Requerimento 260/1967). O algodão foi um tema 
recorrente nos discursos de Morimoto. Ele reivindicou a ampliação da 
cota de algodão que poderia ser comercializada no exterior e foi além: 
pediu em nome do livre comércio a liberação total da exportação do 
produto, com a isenção dos tributos. Adiante, solicitou a fixação de 
preço mínimo para o algodão (22/4/1966). O deputado também tra-
tou da crise da bataticultura (9/5/1968) e dos problemas da cafeicultura 
(16/5/1968).

Estrutura agrária no Brasil
Em discurso marcante, Morimoto fez uma análise da estrutura 

agrária brasileira e teceu considerações sobre a reforma do setor. Desta-

cou que o índice demográfico rural do país, com cerca de 5,2 habitantes 
por km², era um dos mais baixos do mundo e que mais da metade dessa 
população, com média entre 15 e 19 anos, tinha baixo índice de alfabeti-
zação, caracterizando-se pela total inexistência de qualificação. O depu-
tado ressaltou que a regularização fundiária era problema que ameaçava 
a propriedade familiar e o latifúndio. Observou que 70% do território 
nacional, o “grande oeste brasileiro”, era demograficamente vazio. 

Morimoto definiu as estruturas agrárias do Brasil como sendo 
uma das mais atrasadas do mundo, constituindo-se no grande pon-
to de estrangulamento do desenvolvimento nacional. Como reflexos 
dessa situação estavam, entre outros, o abandono do campo e o cres-
cimento desordenado das cidades, aumentando a fome, a miséria e o 
desemprego. Para fundamentar suas afirmações, leu trecho do livro 
O desafio da América Latina, do senador Robert Kennedy, que afir-
ma: “a agricultura improdutiva é provavelmente o maior fator da 
pobreza latino-americana”, apontando o êxodo rural e o inchaço das 
cidades como conseqüência. O senador defendia a reforma agrária 
na América Latina. 

Projeto de Lei 1792/1963, que tratou da sistematização dos rios e afluentes que banham o território paulista para o aproveitamento de suas várzeas para fins agrícolas.
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Nesse discurso, o deputado lembrou ainda da criação do Esta-
tuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964), no governo de 
Castello Branco, que estabeleceu os direitos e obrigações relativos aos 
bens imóveis rurais, para fins de execução da reforma agrária e promo-
ção da política para a área. Morimoto considerava essa Lei uma grande 
conquista no campo jurídico constitucional. 

Finalizando, o deputado solicitou a inclusão da reforma agrária 
nas diretrizes do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico 
e Social, “sob pena de frustrar qualquer plano de desenvolvimento 
nacional” (6/9/1968).

Em 1974, discorrendo sobre economia agrícola, defendeu uma 
política de preços mínimos e de crédito rural para a produção, o ar-
mazenamento e o transporte dos insumos agrícolas. Nesse discurso, fez 
menção ao pronunciamento do presidente Ernesto Geisel, que, norte-
ado pelo binômio segurança e desenvolvimento, defendia um retorno 
gradual à democracia (9/10/1974).

Desenvolvimento no Estado de São Paulo
Antonio Morimoto destacou-se no apoio à política de interiori-

zação do desenvolvimento do governador Laudo Natel, por exemplo, 
a iniciativa de implantação de um novo sistema de eletrificação e te-
lefonia rurais em todo o estado (24/10/1973). O deputado agradeceu 
ao jornal Folha de S.Paulo que, a partir de 1971, viria a publicar as 
“Páginas Regionais”, em que se divulgava o interior, retratando seus 
problemas e apontando possíveis soluções, alertando também sobre o 
êxodo rural (29/11/1973).

A regularização fundiária no Vale da Ribeira
Em 30 de agosto de 1973, o deputado elogiou a iniciativa do 

governador Laudo Natel de criar o programa de desenvolvimento 
para o Vale da Ribeira, sob a coordenação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Litoral Paulista (Sudelpa). Observou que nesse 
programa seria preciso tratar da regularização fundiária da região, já 
que 90% das terras eram devolutas e apenas 30% dos agricultores 
tinham suas terras regularizadas, produzindo assim reflexos econô-
micos e sociais negativos, como o desestímulo ao investimento e a 
dificuldade de obtenção de crédito, estimulando também os conflitos 
pela posse da terra. 

Visita dos biólogos japoneses Minuro Shirata e Kasuo Iwata à Assembléia Legislativa,  
em 19 de agosto de 1970.

Almoço oferecido pelo deputado Antonio Morimoto a delegação do Japão,  
em 13 de fevereiro de 1974.

O cooperativismo no Brasil
O deputado Morimoto foi um defensor importante do coope-

rativismo. Relatou que no Brasil, a partir de 1932, o movimento coo-
perativista adquiriu um novo impulso com a atuação dos imigrantes 
japoneses, italianos e alemães, que traziam de suas origens a experiên-
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Projetos aprovados 

Projeto de lei lei Ementa

PL 1792/1963
Lei 8969, de 17 de 
setembro de 1965

Sistematização dos rios e seus 
afluentes, que banham o território 
paulista, para aproveitamento de 
suas várzeas para fins agrícolas.

PL 1422/1965 
Lei 9413, de 7 de junho 
de 1966

Declara de utilidade pública a “União 
Cívica 29 de março”, desta capital.

PL 364/1973 
Lei 317, de 8 de julho de 
1974

Dá denominação de EEPSG “João 
Brenbatti Calvoso” ao Instituto 
Estadual de Educação de Andradina.

cia do trabalho comunitário. Lembrou que as cooperativas agrícolas 
trouxeram às cidades o ideal de solidariedade (16/8/1973).

Feiras livres e tinturarias
Morimoto trouxe constantemente à Assembléia os proble-

mas e as reivindicações dos feirantes e tintureiros de São Paulo. Em 
várias ocasiões defendeu a regulamentação e a fiscalização dessas 
profissões.

A imigração e os japoneses
Antonio Morimoto participou ativamente das tradicionais come-

morações que são realizadas na passagem do aniversário da imigração 
japonesa para o Brasil. Em quase todos os anos, apresentou votos de 
congratulações à colônia (Requerimento 403/1963). Em 1967, apresen-
tou voto de regozijo e júbilo pela visita do príncipe Akihito e da princesa 
Michiko, herdeiros do trono japonês. Em 1970, participou da organiza-
ção das homenagens ao sr. Kuchi Aichi, ministro do exterior no Japão 
(15/9/1970).

Administração pública
Entre os temas tratados pelo deputado, estava o funcionalismo. 

Defendeu reivindicações salariais e a inclusão de várias carreiras no re-
gime de dedicação exclusiva, que havia sido aprovado no final dos anos 
1960 (7/5/1974). 

Na área da educação, apresentou projetos para a criação, cons-
trução, ampliação, reforma e denominação de escolas.

Também apresentou diversas reivindicações na área da saúde, 
como a criação de serviço obstétrico domiciliar, reformas e aparelha-
mento de postos de saúde (Indicação 669/1967).

A despedida
Após doze anos de mandato, Morimoto destacou o seu apre-

ço aos colegas deputados estaduais e à instituição, sem deixar de fazer 
menção “à falência da Assembléia enquanto poder fiscalizador”. Pro-
pôs a reestruturação dos departamentos administrativos, das comissões 
permanentes e das comissões parlamentares de inquérito, como forma 
de atribuir-lhes maior poder fiscalizador. Sugeriu a implantação de um 
serviço de divulgação e comunicação, de forma a dar conta de suas ati-
vidades à opinião pública. Propôs a criação de uma assessoria técnica 
de alto nível – compatível com as do Executivo –, que apresentassem 
estudos e pareceres abalizados sobre proposições e assuntos submetidos 
a debate. Despediu-se para tomar posse no cargo de deputado federal 
(29/11/1974).  
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N 
ascido em Yamagushi, Japão, Shiro Kyono chegou com seus 
pais ao Brasil em 1926. A família fixou-se inicialmente na Fa-

zenda Suissa, em Guaimbê (SP). Em 1932, mudou-se para Bastos e, 
em 1937, para a cidade de São Paulo. Aos 19 anos, formou-se em 
química industrial.

Trabalhou em um escritório de advocacia, o que lhe rendeu ex-
periência na área do Direito. Participou do Congresso Rural, em Assis, e 
fez gratuitamente o registro de propriedade de mais de 3.700 lavradores 
e criadores, em 1956. 

Kyono foi sócio-fundador da Aliança Cultural Brasil–Japão e 
membro do conselho deliberativo da Sociedade Paulista de Cultura Ja-
ponesa. Foi, também, vice-presidente da Federação Paulista de Baseball 
e da Liga Pró-Direitos dos Brasileiros Naturalizados.

O parlamentar foi eleito vereador pela cidade de São Paulo, em 
1959. Na Câmara, participou das comissões de Utilidade Pública, Edu-
cação e Finanças e Orçamento. Em 1963, elegeu-se deputado estadual, 
sendo reeleito por mais duas vezes. Nesse ano, além de Kyono, foram 
eleitos mais três deputados nikkeis, Antonio Morimoto, Diogo Nomura 
e Paulo Nakandakare.

Com o fim do pluripartidarismo, Kyono ingressou na Aliança 
Renovadora Nacional (Arena).

Atuou em favor de entidades assistenciais e filantrópicas, como a 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Promoveu, no período entre 
1963 e 1966, uma ampla campanha de naturalização dos japoneses, en-
volvendo mais de 20 mil pessoas.

O deputado realizou diversas viagens ao Japão, onde esteve com 
o imperador Hiroito e com políticos, apresentando projetos de desen-
volvimento para o Estado de São Paulo.

Faleceu em 30 de abril de 1984.

Nome: Shiro Kyono

Data de nascimento: 2/8/1922

Natural de: Yamagushi, Japão 

(naturalizado brasileiro)

Filiação: Tatsugoro Kyono e Kinu Kyono

Esposa: Kikue Kyono

Profissão: químico industrial 

Falecimento: 30/4/1984
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Shiro Kyono na Assembléia legislativa Shiro Kyono elegeu-se à Assembléia pelo Partido da Represen-
tação Popular (PRP), fundado em 1945 e liderado por Plínio Salgado, 
da Ação Integralista Brasileira (AIB). A associação foi, na década de 
1930, a principal expressão política do movimento fascista no Brasil. 
O PRP ambicionava reagrupar os antigos membros da AIB. Em suas 
composições políticas, oscilou entre o apoio à União Democrática Na-
cional (UDN) e à aliança entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e 
o Partido Social Democrata (PSD). 

Desde 1947, a presença do PRP na Assembléia paulista cres-
ceu progressivamente.21 Em 1963, quando Kyono foi eleito pela 
primeira vez, a bancada era formada por sete membros, entre 116 
deputados. 

Shiro Kyono declarou-se anticomunista e foi um entusiasta 
do governo militar. Reelegeu-se pela Arena, em 1966 e 1970. Nas 
duas legislaturas, o partido manteve ampla maioria de deputados na 
Assembléia. 

O deputado Shiro Kyono protocolou cerca de 250 proposi-
ções e fez mais de 170 discursos. Dedicou à capital de São Paulo, 
onde tinha seu maior eleitorado, cerca de 120 iniciativas. Também 
esteve atento às reivindicações dos municípios do Vale da Ribeira, 
Alta Paulista, Alta Sorocabana e Mogi das Cruzes, regiões onde a 
presença da colônia japonesa era expressiva. 

Trabalhou nas áreas da educação, segurança e transportes. Apro-
vou nove projetos de lei.

Deputado Shiro Kyono 
discursa durante a visita 
de deputado japonês de 
Kanagawa, em 12 de 
agosto de 1965.

Mandatos na ALESP

legislatura Posse Votos Partido

5.ª (1963-1967) 15/3/1963 11.753 PRP

6.ª (1967-1971) 12/3/1967 11.431 Arena

7.ª (1971-1975) 15/3/1971 21.080 Arena

Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Economia 1963/1964/1965/1970 Efetivo

Comissão de Obras Públicas 1964 Suplente

Comissão de Assistência Social 1965 Suplente

Comissão de Divisão Administrativa 
e Judiciária

1967 Efetivo

Comissão de Educação 1970 Suplente

Comissão de Economia e 
Planejamento

1971/1973 Efetivo

Comissão de Transportes e Energia 1971/1973 Suplente

Comissão de Promoção Social 1973 Efetivo

Participação nas comissões legislativas

Governador Adhemar de Barros no Palácio das Indústrias, em 1964.
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Durante o primeiro mandato do parlamentar, o Estado de São 
Paulo era governado por Adhemar de Barros (1963-1966), eleito com 
apoio do PRP. Adhemar ambicionava a presidência da República. As-
sumiu a posição de defensor da sociedade brasileira contra a ameaça de 
“comunização do país”. Foi um dos articuladores civis mais destacados 
na derrubada do governo João Goulart, mais uma vez com o apoio do 
PRP de Kyono.

Adhemar de Barros deu início às obras do metrô, da usina hidre-
létrica de Ilha Solteira, da rodovia Castelo Branco e do Instituto do Co-
ração. Criou ainda o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, 
o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Estado dos Negócios 
de Economia e Planejamento. Em 1964, organizou a divisão, política e 
administrativa, do Estado em municípios e distritos. Contrariado com a 
prorrogação do mandato de Castello Branco, Adhemar manifestou-se de-
nunciando o continuísmo do governo militar. Em conseqüência, teve seu 
mandato cassado, sob alegação de corrupção, em 4 de junho de 1966. O 
vice-governador Laudo Natel (1966-1967) assumiu então o governo.

Laudo Natel nomeou Delfim Neto para a Secretaria da Fazenda 
e enfrentou a crise econômica tentando reduzir o deficit das finanças 
públicas. Uma grande iniciativa de seu governo foi a criação da Com-
panhia Energética de São Paulo (CESP). Laudo Natel foi sucedido por 
Abreu Sodré, o primeiro governador eleito pela Assembléia. Em 1970, 
Laudo Natel voltaria ao governo do Estado. 

A oposição às reformas de base
Shiro Kyono repercutiu em seus discursos a crise econômica 

que marcou o país em meados da década de 1960. Em 1964, decla-
rou sua oposição às reformas de base e ao governo de João Goulart. 
Apresentou denúncia contra possíveis funcionários do governo que 
estariam estimulando a luta armada no campo. Relatou ter encon-
trado grande desânimo no campo, principalmente pelos baixos pre-
ços pagos à lavoura e pela presença de supostos agentes da Superin-
tendência da Reforma Agrária (Supra) – que estariam incitando os 
camponeses à rebelião, alguns estimulando até mesmo a ação armada 
contra os proprietários de terras. O deputado protestou: “Mande os 
agentes da Supra para o interior com a missão de estimular os homens 
do campo a um trabalho produtivo e não para espalhar por ali o vene-
no da rebelião” (24/3/1964). 

No início do governo militar, discursou sobre os efeitos nega-
tivos do Estatuto do Trabalhador Rural, aprovado pelo governo de 
João Goulart, regulamentando as relações de trabalho no campo, que 
ficaram até 1963 à margem da legislação trabalhista. Disse Kyono: “o 
trabalho rural difere em muito do labor do operário urbano. O traba-
lhador do campo, tendo garantido o salário mínimo, desinteressa-se 
pelas culturas entregues aos seus cuidados, se o dono da terra aplica 
sanções, ele recorre à Justiça do Trabalho, aumentando o ônus do pro-
prietário” (28/4/1964).

Apoio à agricultura
A crise econômica trouxe grandes dificuldades à agricultura, que 

também sofria com pragas e secas. Diante dessa situação, Kyono enca-
minhou diversas solicitações às autoridades (7/10/1964). 

Solicitou indenização às lavouras atacadas pelo cancro cítrico na 
Alta Paulista (8/5/1964) − doença que persistiria por anos. Em 1968, 
solicitou aos órgãos governamentais que autorizassem o replantio de cí-
tricos na região, mas não obteve êxito, a proibição seria mantida por 
décadas (Indicação 991/1968).

Outra reivindicação apresentada propunha a moratória das dí-
vidas dos lavradores paulistas afetados pela seca prolongada (Moção 
5/1964). Nesse contexto, defendeu o incentivo à produção dos gêne-
ros alimentícios (27/4/1964), a construção de silos (16/11/1964), pediu 
preços mínimos para diversos produtos (5/4/1965) e a dinamização da 
carteira de crédito rural (18/8/1965).

Endossou a criação do Alto Conselho Agrícola, iniciativa do go-
verno de Laudo Natel em substituição ao já extinto Conselho de Política 
Agropecuária (15/9/1967). 

Em vários discursos, destacou as dificuldades pelas quais pas-
savam determinados segmentos de produtores, como o da avicultura, 
tema abordado em 1964, 1967, 1972 e 1974. Outro setor defendido foi 
o da produção de bananas, que deu origem a uma proposta singular: 
Kyono defendeu a liberação de crédito especial à Secretaria da Agricul-
tura e Abastecimento, destinado à aquisição de helicóptero, considera-
do recurso fundamental para a erradicação da Sigotoka Negra, doen-
ça causada por um fungo que devastava as bananeiras (Projetos de Lei 
2197/1963 e 2091/1963). O deputado reapresentou a proposta quatro 
anos depois (Indicação 2696/1967). Entre as dezenas de iniciativas de 
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floricultores e fruticultores do estado. O projeto foi aprovado no ano se-
guinte. Mais tarde, apresentou outra propositura correlata, por meio da 
qual pediu a criação de uma Carteira de Previdência Agrícola junto ao 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) (Indicação 
1490/1968). Levou a questão ao governo federal (Moção 83/1970).

Energia nuclear
Em 1967, o presidente Costa e Silva fez um pronunciamento, 

anunciando que o governo pretendia desenvolver pesquisas com vistas 
ao domínio da energia nuclear “para fins pacíficos”. Shiro Kyono re-
ferendou a proposta como sendo uma determinação do governo para 
atualizar a nação e “fazê-la correr, em igualdade de condições, com as 
demais potências mundiais, no difícil páreo das pesquisas e concretiza-
ções no setor da energia nuclear” (26/9/1967).

Ecos da guerra fria 
Em vários discursos Shiro Kyono deixa clara sua posição em re-

lação à chamada Guerra Fria. Declarou seu apoio aos Estados Unidos e 

apoio à lavoura realizadas, sobretudo no seu primeiro mandato, destaca-

ram-se a adoção de política cambial diferenciada para a importação de 

inseticidas e fertilizantes (6/5/1965) e a remoção dos entraves burocráti-

cos à exportação (8/6/1965). 

Na área da distribuição e comercialização, propôs a criação e a 

construção de mercados distritais (28/8/1967), e requereu a isenção de 

impostos aos feirantes (8/5/1964). 

Tratou das deficiências na eletrificação rural (20/11/1964), das 

atividades da Cooperativa Agrícola de Cotia (17/11/1964) e analisou as 

reivindicações do movimento cooperativista (4/12/1967). 

Como reflexo do crescimento das festas e exposições agropecuá-

rias municipais, o parlamentar solicitou a oficialização e requereu subsí-

dios do governo do Estado para eventos dessa natureza.

Os seguros agrícolas
Em 1963, o deputado apresentou projeto propondo a criação de 

uma carteira agrícola de seguro contra geadas, dirigida aos horticultores, 

Capa e folha com o Projeto de Lei 2330/1963, que foi transformado na Lei 8375, de 28 de outubro 
de 1964, que criou uma Carteira Agrícola de Seguro contra geada.
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alardeou uma possível ameaça russa. Em 1965, propôs voto de gáudio ao 
pronunciamento do presidente norte-americano, Lindon Johnson, que 
defendia a igualdade de todos os cidadãos, por meio da outorga indis-
tinta do direito ao voto (Moção 3/1965). Nesse mesmo ano, requereu 
boas-vindas à Esquadra de Treinamento Japonesa, que visitava o Bra-
sil (Requerimento 511/1965). Dois anos depois, manifestou preocupa-
ções com a proximidade dos navios pesqueiros russos à costa brasileira 
(22/8/1967). 

Em 1970, durante discurso feito para saudar a visita de uma dele-
gação de japoneses à Assembléia, mostrou sua visão sobre a ordem inter-
nacional: “O mundo está atualmente dividido. De um lado, o comunis-
mo liderado pela União  Soviética, em que não há liberdade, e do outro 
o Capitalismo liderado pelos Estados Unidos que se dizem campeões da 
democracia”. Destacou, ainda, o potencial do Brasil para se transformar 
em grande liderança e elogiou as políticas do presidente Médici: “O Bra-
sil, pela sua dimensão, com a inteligência de seus filhos, erradicando o 
analfabetismo, poderá liderar uma terceira força, para que dê um exem-
plo para todo o mundo de autêntica democracia. Essa é a predestinação 
do país que se chama Brasil. Somos 90 milhões de brasileiros liderados 
pelo eminente presidente Emílio Garrastazu Médici, brasileiro patriota 
que abriu a Transamazônica, que aumentou a nossa plataforma submari-
na para 200 milhas e que adotou uma política nacionalista de integração 
nacional, cada um de nós está cumprindo seu dever para que possa este 
país passar de subdesenvolvido a desenvolvido” (23/10/1970). 

O tricampeonato de futebol e o Brasil potência
Em 22 de junho de 1970, enviou telegrama ao presidente Mé-

dici, exaltando a conquista do tricampeonato da Copa do Mundo de 
futebol e aplaudiu a campanha publicitária governamental que bus-
cava capitalizar politicamente o feito no campo do esporte. Em meio 
à euforia futebolística, a publicidade sinalizava com a transformação 
do país em potência internacional. Shiro solicitou que o telegrama 
fosse transcrito, na íntegra, nos Anais da Assembléia. O documen-
to guarda a típica linguagem dos documentos telegráficos da época: 
“(...) congratulo-me efusivamente com Vossa Excelência pela estupenda 
vitória IX Copa México vg trazendo para o Brasil hegemonia football tí-
tulo máximo mundial pt Com grande vitória que glorifica e honra nome 
Brasil perante concerto Nações Unidas vamos todos 95 milhões povo 
brasileiro reapertar cintos fim preparar novos compromissos futuros 

quer esporte vg educação e economicamente forte vg desafiando sub-
desenvolvimento e projetando ao mundo Brasil potente pt Solicito vee-
mentemente Vossa Excelência junto FIFA reivindicação sede XI Copa 
Mundial 1978 para Brasil pt”.

Do apogeu ao fim do milagre econômico 
Já em seu terceiro mandato, o parlamentar comemorou os al-

tos índices de crescimento que alcançava o produto interno bruto 
(5/4/1972). 

Solicitou ao governo suporte técnico e material do país para di-
versos setores agrícolas, propôs a criação do Instituto de Batata-Semente 
(9/5/1972) e a instalação de postos de sementes em Ourinhos (Indica-
ção 210/1971). Fez observações sobre o problema dos fertilizantes para 
a produção de gêneros (19/4/1974). Pediu verbas suplementares para o 
grupo de trabalho da Secretaria da Agricultura e Abastecimento realizar 
pesquisas e combater à doença ‘amarelidão’ ou ‘flacidez virulenta’, que 
atacava o bicho-da-seda (Indicação 387/1974). 

Defendeu o funcionamento dos bancos aos sábados, “mormente 
na zona rural” (16/5/1973). 

Registrou efeitos da crise desencadeada pela alta no preço do 
petróleo, analisou seus efeitos no Brasil e o fim do “milagre econômico” 
(4/4/1974). Nesse período, falou sobre a fome no mundo (19/4/1974). 

No campo político, Kyono analisou as causas do insucesso elei-
toral da Arena em São Paulo (29/11/1974), quando o Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) elegeu seu candidato ao Senado, Orestes 
Quércia, derrotando o ex-governador Carvalho Pinto (Arena).

Shiro falou sobre a posse do presidente Ernesto Geisel, obser-
vando que se abria um novo período na vida pública do país e destacou 
a indicação do paulista Shigueaki Ueki para o Ministério de Minas e 
Energia (1/4/1974).

Educação
A educação também ganhou destaque nas intervenções do par-

lamentar. Kyono propôs a construção de dezenas de escolas, muitas de-
las “escolas agrícolas”. 

Solicitou diversas melhorias para o tradicional colégio Presi-
dente Roosevelt. 

Defendeu a obrigatoriedade da existência de local para prática 
de esportes em estabelecimentos de ensino (Projeto de Lei 623/1965). 
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em trânsito da Universidade de Tóquio, para resolver o problema na 
capital (Indicação 2176/1967).

Na área ambiental, defendeu a realização de campanhas de 
reflorestamento (4/5/1964). Destacou o problema das enchentes na 
capital e solicitou obras de saneamento no rio Tietê (Projeto de Lei 
645/1964). Defendeu a realização de pesquisas sobre a poluição no Es-
tado (31/5/1973). 

Solicitou a construção de redes de água e esgotos em bairros 
da periferia da capital (Indicação 363/1973) e do interior (Indicação 
122/1974).

Dia do imigrante: 18 de junho 
Shiro Kyono foi um importante porta-voz da colônia japonesa. 

Buscou a institucionalização das manifestações culturais dos imigran-
tes, com destaque para a criação do Dia do Imigrante, “dia 18 de ju-
nho”, data em que o navio Kasato-Maru aportou em Santos (Projeto 
de Lei 1147/1963, transformado na Lei 8307/1964). 

Tradicionalmente, Shiro Kyono saudou a comunidade no dia 
do aniversário da imigração japonesa. Na comemoração do 62.º Ani-
versário, lembrou o dia da chegada do Kasato-Maru: “Vale lembrar 
aqui como o Correio Paulistano (de 25 de junho de 1908), descreveu 
a chegada: ‘são imigrantes ordeiros, honestos e trabalhadores’, o imi-
grante japonês soube honrar o seu passaporte que dizia ‘destina-se ao 
Brasil, em caráter permanente para dedicar-se à lavoura’”. Em pro-
nunciamento, o parlamentar observou que, posteriormente, os japo-
neses se destacaram em todos os setores, e estavam “perfeitamente 
entrosados na comunidade brasileira” (18/6/1970).

Em 1964, solicitou a inclusão de aulas de ikebana nas escolas 
estaduais (Projeto de Lei 1543/1964). Em discurso saudou a realização 
do VI Concurso de Soroban, o ábaco japonês, muito utilizado pelos co-
merciantes nikkeis em São Paulo (23/11/1964). Ainda propôs a criação 
do “Dia de Finados Japonês”, tradição na cidade de Álvares Machado 
(Indicação 192/1970). 

Visita de príncipes japoneses 
Em 26 de junho de 1967, falando sobre a visita do príncipe Akihi-

to e da princesa Michiko, do Japão, Shiro Kyono iniciou seu discurso 
lembrando que nascera no Japão, mas adotara o Brasil como pátria. 
Agradeceu as visitas que suas altezas imperiais fizeram a Brasília, Belo 

Apresentou projeto de mudança da organização do Conselho Estadual 
de Educação (Projeto de Lei 453/1967).

O parlamentar apresentou vários projetos de denominação 
de escolas. 

Solicitou a instalação da Faculdade de Medicina Veteriná-
ria e Agronomia, em Jaboticabal (Indicações 376/1965 e 202/1966) 
e a instalação da Escola Superior de Pesca, em São Sebastião (Indi-
cação 2055/1967). Defendeu a descentralização do ensino superior 
(25/9/1967). 

Pediu a criação de Conselho de Amparo à Pesquisa Científica 
(Projeto de Lei 683/1965).

Administração pública
Shiro Kyono reivindicou o aparelhamento dos órgãos de saú-

de (Indicação 305/1971), assistência dentária em escolas (Indicação 
378/1965) e a criação de hospitais (Projeto de Lei 1413/1964). O com-
bate à doença do Mal de Chagas também esteve entre as suas priorida-
des (24/4/1974). 

Aplaudiu os moradores do bairro da Lapa, em São Paulo, pela 
luta contra a mendicância (9/8/1967) e falou sobre o problema da crian-
ça abandonada e da criança infratora (20/6/1967). 

Shiro solicitou policiamento para diversas localidades (Indicação 
1338/1963), pediu a instalação de postos policiais (Indicação 14/1971), 
requereu o aparelhamento da polícia civil e a contratação de funcioná-
rios. Propôs a adoção de medidas especiais para acabar com a onda de 
assaltos a bancos (Indicação 880/1968). 

Foi na área dos transportes que Shiro Kyono apresentou maior 
número de proposições: foram mais de cinqüenta. Solicitou a pavi-
mentação de dezenas de rodovias e estradas vicinais, a maioria nas 
regiões de Mogi das Cruzes, Vale do Paraíba, Alta Paulista e Soroca-
bana. Solicitou a construção de diversas pontes (Indicação 753/1964). 
Manifestou preocupação com o crescente número de acidentes auto-
mobilísticos, em especial, com o alto índice verificado nas rodovias 
(27/10/1964). Indicou a instalação de placas de sinalização (Indicação 
96/1965).

Defendeu a construção de novas estradas (Indicação 228/1971), 
viadutos (Indicação 422/1971) e trevos (Indicação 188/1971), e sugeriu 
a instalação de telefones nas rodovias (28/5/1974). 

Defendeu o intercâmbio técnico, com a vinda de especialistas 
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gislativa; o Congresso Nacional”, e que na Assembléia de São Paulo 
quatro nisseis, além dele próprio, japonês, naturalizado brasileiro, re-

presentavam a comunidade (12/8/1965).

O pavilhão japonês no Ibirapuera 
Saudando Koh Chiba, embaixador do Japão no Brasil em vi-

sita à Assembléia, Shiro Kyono destacou que o visitante era há mui-
to tempo vinculado ao país. Chiba foi cônsul geral em São Paulo, 
“justamente quando esta metrópole se engalanava, em 1954, pelas 
grandiosas festividades comemorativas do IV Centenário. Foi sob 
sua inspiração que a laboriosa coletividade japonesa levantou-se 
construindo o Pavilhão Japonês, ornamentando o formoso recanto 
do Parque Ibirapuera”. Destacou também a história das relações de 
imigração, amizade, técnicas e comerciais existentes entre Brasil e Ja-
pão, e enumerou: “Usiminas, na siderurgia, Ishikawajima, na indús-
tria naval; indústrias têxteis e de máquinas agrícolas, eram alguns dos 
crescentes frutos da cooperação técnica-financeira nipo-brasileira” 
(4/12/1967).

Horizonte, São Paulo e Guanabara. Sobre a visita a São Paulo, relatou: 
“Em São Paulo, senhor presidente, no Vale do Povo, no Anhangabaú, 
de fartas e memoráveis tradições, cerca de meio milhão de almas se 
reuniram para aclamar os imperiais visitantes. Ofereceram aos ilustres 
e imperiais visitantes uma empolgante, indescritível festa de cores e 
de sons no mais espetacular desfile de carros alegóricos que se viu em 
São Paulo”. 

Observou que mais de 180 mil pessoas, entre japoneses e des-
cendentes, vieram do interior e de outros estados para aplaudir o casal.

Visitas de delegações japonesas 
Em saudação aos deputados japoneses da província de Kana-

gawa, em visita à Assembléia, Shiro Kyono relatou que estivera recen-
temente naquela Província. Lembrou que o governador de Kanagawa 
fora cônsul geral do Japão em São Paulo, de 1931 a 1934. Ressaltou 
o completo entrosamento da comunidade japonesa ao Brasil, no mo-
mento em que a imigração completava 57 anos. Justificou destacando 
que três descendentes de imigrantes estavam “na mais alta corte le-

Shiro Kyono e Diogo Nomura participam de recepção a deputados japoneses da província de Kirte, em 25 de outubro de 1968.



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  87 

Projetos aprovados“Perfect Liberty” no Brasil
Na ocasião do 66.º aniversário da imigração, o deputado 

Shiro Kyono elaborou uma breve retrospectiva da história dos imi-
grantes japoneses no Brasil. Destacou as contribuições da colônia e 
saudou a capacidade da sociedade paulista em respeitar os valores 
culturais e religiosos de todas as colônias: “O Brasil é um dos pou-
cos países do mundo onde o preconceito racial e religioso não proli-
fera, pelo contrário, recebe de seu povo a mais decidida repulsa. E, 
por essa razão, é que recebe, de braços abertos, todas as correntes 
imigratórias, quer sejam européias, asiáticas ou de outras procedên-
cias. Por isso mesmo é que a contribuição desses imigrantes ao seu 
desenvolvimento agrícola, cultural ou social, é muito grande e chega 
a ser até mesmo emocionante. Dentre essas correntes imigratórias, a 
imigração japonesa, que durante todos esses anos, contribuiu e vem 
contribuindo, de maneira decisiva, no campo agronômico, inicial-
mente depois no setor comercial e em seguida no industrial e, hoje, 
seus descendentes estão perfeitamente integrados na nossa comu-
nidade. Com a vinda dos imigrantes japoneses, entretanto também 
vieram, logo depois da Segunda Guerra Mundial, muitas indústrias 
e técnicos, bem como know how daquele país em favor da tecnolo-
gia avançada. Mas, também após a guerra, vieram daquele país insti-
tuições religiosas que trouxeram, com sua espiritualidade, a preocu-
pação de cuidar da parte moral e sentimental dos homens. Entre as 
instituições que chegam até nós, a Perfect Liberty, com muitos anos 
de atuação em outras partes da terra, foi aqui instalada. (...) Ao lado 
da obra de catequese, a instituição religiosa vem favorecendo tam-
bém o desenvolvimento brasileiro, especialmente o cultural, com a 
doação, todos os anos, de obras completas da literatura mundial à 
Universidade de Brasília”.  

Projeto de lei lei Ementa

PL 2330/1963
Lei 8375, de 28 de 
outubro de 1964

Cria a Carteira Agrícola de Seguros 
Contra a Geada para os Horticultores, 
Floricultores e Fruticultores do Estado.

PL 1147/1963
Lei 8307, de 10 de 
setembro de 1964

Institui o “Dia do Migrante” a ser 
comemorado no dia 18 de Junho.

PL 1201/1965
Lei 9168, de 13 de 
dezembro de 1965

Declara de Utilidade Pública a 
“Sociedade dos Padres Oblatos de 
Maria Imaculada para Missões entre 
os Pobres”, desta Capital.

PL 739/1964
Lei 8763, de 12 de 
junho de 1965

Dá denominação de “Profª Tsuya 
Ohno Kimura” ao Ginásio De Bastos.

PL 1599/1965
Lei 9445, de 7 de junho 
de 1966

Declara de Utilidade Pública a 
“Assistência Social Dom José Gaspar”, 
desta capital.

PL 1516/1965
Lei 9610, de 5 de janeiro 
de 1967

Dá denominação de “Professor José 
Barreto” ao Grupo Escolar do Morro 
Grande, em Cotia.

PL 227/1972
Lei 66, de 4 de 
dezembro de 1972

Declara de Utilidade Pública a 
“Sociedade da Casa da Criança de Tupi 
Paulista”, com Sede em Tupi Paulista.

PL 84/1972
Lei 404, de 13 de 
setembro de 1974

Dá denominação de EEPG “Joiti Hirata” 
ao segundo Ginásio Estadual de Vila 
Sônia, na capital.

PL 81/1972
Lei 294, de 8 de julho 
de 1974

Dá denominação de EEPG “Chibata 
Myiakoshi” ao Ginásio Estadual do 
Caxingui, na capital.
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acharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Pedro 
Nakasone mudou-se para a cidade de Santo André no início da 

década de 1950, mantendo estreitos vínculos com a colônia japonesa 
local e da região. Nesse município, trabalhou no Banco Noroeste du-
rante oito anos. Em 1958, ingressou por concurso na Caixa Econômica 
de São Paulo e lá trabalhou durante dois anos. Foi oficial de gabinete 
no governo do Estado e depois atuou como corretor de imóveis. 

Ainda em Santo André, Nakasone foi eleito vereador para a 
legislatura 1964/1968 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ten-
do ocupado a presidência da Comissão de Obras em 1967. Após a 
extinção dos partidos e a instauração do bipartidarismo pelo governo 
militar, optou por ingressar na Aliança Renovadora Nacional (Arena). 
Foi reeleito para a legislatura 1969/1973 com 3280 votos, sendo o can-
didato mais votado. Entretanto, não concluiu o segundo mandato: em 
9 de agosto de 1971, renunciou à vereança para assumir a vaga de de-
putado na Assembléia Legislativa de São Paulo, sendo substituído pelo 
suplente Orlando Viganó.

Casado com Dalcy Nakasone, com a qual teve um filho, Pedro 
Sochiro Nakasone. Faleceu em Mauá, no dia 2 de novembro de 1989.

Nome: Pedro Nakasone

Data de nascimento: 28/2/1931

Natural de: Getulina (SP)

Filiação: Soshiro Nakasone e Tama 

Nakasone

Esposa: Dalcy Nakasone

Filho: Pedro Sochiro Nakasone

Profissão: advogado e bancário

Falecimento: 2/11/1989
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Pedro Nakasone na Assembléia 
legislativa

Nakasone foi primeiro suplente da Arena, que na 7ª Legislatura 
conquistou 51 das 67 cadeiras em disputa. Em 10 de agosto de 1971, foi 
efetivado no lugar do deputado José Costa, que havia falecido.

O deputado, durante seu mandato, apresentou cem proposições, 
a maioria relacionada à região do ABC e às cidades de Diadema, Ribei-
rão Pires e Mauá. Tratou de diversos assuntos, como educação, criação 
de hospitais, segurança pública, recapeamento de estradas, saneamento, 
instalação de delegacias das Receitas Estadual e Federal, construção de 
estação de trem, habitação, oficialização do Torneio de Pesca de Santo 
André, votos de congratulação pelo aniversário de cidades, instalação de 
agências da Caixa Econômica Federal. Nakasone tratou ainda de fun-
cionalismo público, poluição sonora, agricultura, revogação do exame 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e isenções de impostos.

Pedro Nakasone na  
Assembléia, em  
17 de novembro de 1971.

legislatura Posse Votos Partido Observações

7.ª (1971-1975) 10/8/1971 17.856 Arena Suplente

Mandato na ALESP

Participação nas comissões legislativas

Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Serviço Civil 1971 Efetivo

Comissão de Assuntos Municipais 1973 Efetivo

Em 1973, Nakasone foi nomeado para compor a Comissão de 
Representação que iria às comemorações do primeiro centenário da Con-
venção Republicana, realizadas em Itu, em 18 de abril do mesmo ano.

A conjuntura
Nakasone assumiu o cargo de deputado em meio à presidência 

de Emílio Garrastazu Médici, considerada a mais repressiva do período 
no qual os militares estiveram no poder e conhecida como “os anos 
de chumbo”. Essa época foi marcada pelo recrudescimento das ações 
contra as organizações de esquerda e pela continuidade da fase de pros-
peridade econômica, com altos índices de desenvolvimento, devido ao 
aumento da produção industrial, ao crescimento das exportações e à 
utilização de empréstimo do exterior para o investimento em infra-es-
trutura (pontes, hidrelétricas, grandes estradas etc.). Esse cenário gerou 
um clima de ufanismo na sociedade, reforçado pela propaganda oficial, 
por meio de slogans como “Ninguém segura este país” ou “Brasil, ame-o 
ou deixe-o”. Entretanto, tal fase de prosperidade chegou ao fim com o 

Posse do governador Laudo Natel, na Assembléia de São Paulo, em 15 de março de 1971.
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esgotamento do modelo econômico e a crise do petróleo no mercado 
internacional.

Em 1974, Emílio Médici foi sucedido por Ernesto Geisel, que 
assumiu o governo prometendo o retorno à democracia por meio de um 
processo gradual, lento e seguro.

Em São Paulo, Laudo Natel, da Arena, eleito indiretamente, as-
sumiu o governo em 1971, prometendo dar prioridade à educação, à 
agricultura e ao desenvolvimento do interior, o que acarretou a criação 
do Plano Rodoviário de Interiorização do Desenvolvimento (Proinde). 
Um fato marcante da sua administração ocorreu em abril 1973, quando 
demitiu o prefeito da capital paulista, José Carlos de Figueiredo Ferraz, 
pelo fato de este acreditar ser nocivo o crescimento acelerado das gran-
des cidades, principalmente São Paulo – que, Ferraz afirmava, deveria 
parar de crescer. 

Nakasone, em 18 de abril de 1973, foi à tribuna da Assembleia 
elogiar a atuação de Laudo Natel à frente do governo do Estado, afir-
mando que “a soma das realizações por ele executadas atingiu propor-
ções tão vastas e tão positivas, tanto do ponto de vista dos interesses 
do povo como da administração estatal, que se tornará lamentável e 
criminosa qualquer atitude objetivando denegri-lo. Não há um setor da 
administração estadual que não tenha sido sacudido, por assim dizer, 
pela ação administrativa, não apenas do governador, mas da brilhante 
equipe de assessores que soube reunir para impulsionar São Paulo rumo 
aos seus mais brilhantes destinos”.

A escassez de água
Na década de 1970, um dos problemas administrativos mais gra-

ves era a falta de água na região metropolitana e em outras localidades 
do Estado. Nakasone afirmou que a crise do abastecimento afetaria não 
apenas os domicílios, mas também, e principalmente, as indústrias, caso 
do parque fabril de São Bernardo do Campo. As causas, de acordo com 
o deputado, seriam o desmatamento e a poluição industrial, bem como 
o desleixo no tratamento dos esgotos, e “por fim a imprevidência e a co-
biça, que acabaram por criar, em São Paulo, uma séria crise, a refletir-se 
de imediato na fertilidade do solo” (14/5/1973). Para resolver tal pro-
blema, segundo Nakasone, o governo do Estado deveria exigir das pre-
feituras a adoção de medidas para a preservação de reservas florestais 
nas cabeceiras ou nascentes dos rios.

Em 1974, voltou a discursar sobre a escassez de água, mas desta 

vez referindo-se aos municípios de São Bernardo do Campo e Santo An-
dré, alertando que a Sabesp não estaria fornecendo a este último os 120 
mil metros cúbicos de água prometidos. Afirmou ainda que os 66 mil 
metros cúbicos diários destinados a São Bernardo eram insuficientes: se-
gundo ele, no bairro de Rudge Ramos escolas e bares estariam utilizando 
sucessivamente a mesma água para lavar a louça. Por fim, lembrou ainda 
que moradores de diversos bairros reclamavam das altas taxas de água 
cobradas pela prefeitura – com aumentos que chegavam a 300% – e 
que o problema do abastecimento afetava a saúde pública do ABC, pois 

“os casos de meningite estão aumentando na região e as autoridades não 
sabem como recomendar à população maiores cuidados com a higiene 
pessoal” (11/9/1974).

Falta de policiamento
Outra questão relativa ao ABC dizia respeito à segurança pú-

blica. Nakasone propôs a instalação de um Instituto de Polícia Técnica 
(Indicação 1190/1971) e de um prédio para a delegacia de polícia de 
Utinga (Indicação 153/1972), ambos em Santo André, além de indicar a 
construção de um presídio no mesmo município (Indicação 1337/1974). 
Entretanto, vale lembrar que, apesar da prioridade àquela região, outros 
municípios foram contemplados pela atuação do parlamentar. É o caso 
de Mogi das Cruzes, para o qual solicitou mais viaturas policiais e servi-
dores públicos (Indicação 1480/1971), e de Ribeirão Pires, para o qual 
foi indicada a construção de prédio para abrigar a delegacia de polícia 
(Indicação 1447/1971).

Em 1974, Nakasone reclamou da falta de segurança na região, 
chamando atenção para o fato de que a insuficiência do policiamento 
era de tal ordem “que não transcorre um só dia que não se regis-
trem por ali os mais audaciosos assaltos à mão armada, bem como 
os crimes os mais diversos e dolorosos”. Reclamou também da falta 
de preparo da polícia e do crescimento de assaltos em estradas e 
lugares antes pacatos, fazendo com que motoristas evitassem saídas 
noturnas. 

As condições precárias do sistema carcerário igualmente rece-
beram atenção do deputado, que criticou a superlotação dos presí-
dios, devido à interdição de muitos deles, causando promiscuidade e 
problemas de higiene, saúde, moral e educação. Por fim, observou a 
urgência de maior dotação de recursos aos municípios do ABCD, com 
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municípios do interior (6/11/1974). Já no Projeto de Lei 159/1974, so-
licitou a denominação de “Dr. Manuel Augusto Pirajá da Silva” (médi-
co e cientista brasileiro, nascido em Camumu, Bahia, que descobriu e 
fez completa descrição do Schistosoma mansoni [1908], parasita que 
provoca, no homem, a esquistossomose) ao Centro de Saúde de São 
Caetano do Sul.

Educação
No que concerne à educação, Nakasone discutiu o reenqua-

dramento de cargos de diretores e professores e das férias anuais 
dos orientadores educacionais. Tratou da construção de prédios para 
colégios estaduais, do reconhecimento do curso de Geografia da Fa-
culdade de Filosofia de Araçatuba (11/10/1973) e do estabelecimen-
to da igualdade salarial entre diretores dos ensinos Básico e Médio 
(6/8/1973). Felicitou o Conselho Estadual de Educação por ter apro-
vado a realização de exames supletivos para a obtenção do diploma 
de segundo grau aos jovens com mais de 21 anos ou que tivessem 

a criação de novas regionais e distritos policiais, e a insuficiência da 
verba orçamentária destinada à defesa nacional e segurança pública 
(2/10/1974).

Mais hospitais
A saúde pública foi um tema bastante contemplado por Naka-

sone, que propôs a construção de um hospital de clínicas (Indicação 
1249/1973) e um hospital anexo à Faculdade de Medicina do ABC (In-
dicação 787/1972), além de um serviço de assistência médica do Insti-
tuto Nacional de Previdência Social (Moção 32/1972), todos em Santo 
André. Indicou ainda a concessão de auxílio à Santa Casa de Miseri-
córdia de Mauá (Indicação 1662/1971), a criação e instalação de hos-
pital para tratamento neuropsiquiátrico na região do ABCD (Indicação 
1159/1971), o retorno do período de trabalho de quatro horas diárias 
para os médicos do Estado (Indicação 1.156/1973), a revalorização do 
padrão de vencimentos dos médicos-legistas do Instituto Médico Le-
gal (Indicação 1408/1971) e o aumento de seu contingente nos diversos 

Projeto de Lei 159/1964, dando a denominação de “Dr. Manuel Augusto Pirajá” ao Centro de Saúde de São Caetano do Sul. 
A propositura foi aprovada, transformando-se na Lei 490, de 5 de dezembro de 1974.
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Serviço público e funcionalismo
Nakasone solicitou a instalação de diversos órgãos públicos para 

a região do ABCD, como a criação de agências da Caixa Econômica 
Federal em Mauá (Moção 39/1972) e Ribeirão Pires (Moção 42/1972); 
a criação de agências da Caixa Econômica Estadual em Santo André 
(Moção 26/1972) e Ribeirão Pires (Moção 267/1972); a instalação da 
Delegacia da Receita Estadual em Mauá (Indicação 273/1972) e Ribei-
rão Pires (Indicação 309/1972), além da Delegacia da Receita Federal 
em ambos os municípios (Moção 45/1972 e Moção 49/1972).

No que diz respeito ao funcionalismo, o deputado sugeriu mu-
danças na Lei da Paridade (Decreto-lei Complementar 11/1970), que 
estabelecia a igualdade de vencimentos e vantagens entre os funcioná-
rios civis dos três poderes do Estado (3/10/1973; 21/10/1974). Propôs 
ainda alguns benefícios ao servidor público, tais como: a redução do 
tempo de serviço para a aposentadoria, de trinta para 25 anos (Moção 
234/1973); a concessão de licença, com vencimentos integrais, por mo-
tivo de doença de parentes (Indicação 1157/1973); a extensão do direito 
à gratificação do Regime de Dedicação Exclusiva a todos os funcioná-
rios aposentados, inclusive àqueles que se aposentaram antes de 1969 
(6/11/1974); e a instituição do 13.º salário. Nakasone alegava que os 
vencimentos dos servidores eram baixos, além de não terem sofrido 

exercido, por no mínimo três anos, funções de técnico, de uma das 
modalidades constantes do catálogo reconhecido pelo Conselho Fe-
deral de Educação, e mais as que foram fixadas pelo Conselho Es-
tadual de Educação. Com isso, foi possível evitar que o interessado 
fosse obrigado a cursar todo o segundo grau. O deputado afirmou: 

“Seria possível sanar o deficit muito elevado de técnicos intermediá-
rios, aqueles profissionais que realizam atividades intermediárias, en-
tre o operário e o engenheiro, razão por que os supletivos de habili-
tação profissional, em nível de segundo grau para candidatos maiores 
de 21 anos, estão sendo recebidos com entusiasmo especialmente por 
todos aqueles que já estejam exercendo, há mais de três anos, uma 
das modalidades de técnico” (3/4/1974).   

O deputado indicou a construção do Centro Educacional de 
Jardim Nóbrega, em Mauá (Indicação 1660/1971), a criação de um co-
légio técnico (Indicação 1784/1971), de uma delegacia de ensino bási-
co (Indicação 1693/1971) e de grupos escolares (Indicação 1738/1971), 
todos também em Mauá. Por fim, cumprimentou os novos curadores 
da Faculdade de Medicina do ABC (13/4/1973), discursou em home-
nagem ao Dia do Professor (15/10/1973) e apresentou o Projeto de Lei 
401/1973, visando dar a denominação de “Prof. José Calvitti Filho” ao 
2.º Ginásio Humaitá, em Santo André.

Pedro Nakasone participa de reunião da Comissão de Educação, em 17 de novembro de 1971. A sua direita, o deputado Hatiro Shimomoto.



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  93 

reajuste. Tal fato, somado à elevação dos preços dos alimentos, acar-
retaria sua má alimentação e consequente desnutrição, “atingindo sua 
capacidade física e mental, reduzindo sua produtividade para a máquina 
estatal”. O parlamentar argumentava também que o 13.º salário seria ne-
cessário devido à proximidade das festividades natalinas – segundo ele, 
sendo os vencimentos tão baixos, os servidores não possuiriam dinheiro 
suficiente para festejar condignamente o final de ano. Assim, era urgente 
a concessão do “prêmio de Natal à laboriosa classe que movimenta a 
máquina administrativa de São Paulo” (26/10/1972).

Já em 21 de novembro de 1972, Nakasone criticou, em discurso, 
os valores pagos, pelos funcionários públicos, ao Instituto de Assistên-
cia Médica do Estado de São Paulo (Iamspe), lembrando que, enquanto 
esses tinham 9% descontado de seus vencimentos e apenas 20% das 
despesas médico-hospitalares asseguradas, descontava-se 8% do salário 
dos trabalhadores privados, segurados do Instituto Nacional de Previ-
dência Social, com todas as despesas médico-hospitalares cobertas. 

Trânsito e transporte
O parlamentar indicou a realização de melhoramentos em estra-

das que ligavam os municípios do ABC, como recapeamento, pavimen-

tação, sinalização e policiamento. Já na área dos transportes, solicitou a 
construção, em Santo André, de uma nova estação da Estrada de Ferro 
Santos-Jundiaí (Moção 165/73). Nakasone criticou os últimos governos 
federais e estaduais por deixarem de investir nas ferrovias, priorizando 
a crescente indústria automobilística e a multiplicação de rodovias. Afir-
mou que, no caso de São Paulo, “a situação de menosprezo pela ferrovia 
atingiu situação verdadeiramente inacreditável, chegando-se ao ponto de 
desfazer ramais importantes de algumas ferrovias que atingiam regiões 
completamente desfalcadas de outro tipo de transporte” (20/9/1973).

No tocante ao trânsito, o deputado opinou sobre o assustador 
crescimento do número de acidentes nas estradas e rodovias em todo o 
território nacional (10/9/1973). Em relação à situação do Estado de São 
Paulo, considerou que, se uma boa parte do elevado número de mor-
tos e feridos era causada por imprudência, não era menos verdade que 
o policiamento e a fiscalização ainda deixavam muito a desejar. Assim, 
apesar dos excelentes serviços prestados à comunidade, para Nakasone, 
a evidente deficiência de recursos humanos e materiais seriam as causas 
determinantes de tal situação, o que deveria ser creditada aos governos 
anteriores, os quais se preocuparam com outros setores da segurança 
(9/5/1973).

Deputado Pedro Nakasone, acompanhado por outros parlamentares, em reunião da Comissão de Transportes, com a presença do então  
Secretário de Transporte, Paulo Salim Maluf, em 13 de outubro de 1971.
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Agricultura e abastecimento
Outros temas não ligados à região do ABC também foram con-

templados por Nakasone, que solicitou maior agilidade na implantação 
da rede de eletrificação do interior de São Paulo (13/11/1972) e alertou 
para o crescente êxodo rural no Estado (16/5/1973), causador de pro-
blemas para as cidades que não conseguiram absorver o fluxo migrató-
rio com emprego e moradia (28/5/1973).

Nakasone apontou continuamente para a necessidade de es-
tímulo à agricultura, pois “sem uma agricultura e uma pecuária à 
altura de um povo que tem que trabalhar em tarefas pesadíssimas e 
comprar os alimentos dentro de um poder aquisitivo limitado, não 
se chegará a nenhum resultado positivo” (8/6/1973). Lembrou que 
o campo ainda oferecia os produtos mais importantes da exporta-
ção brasileira, mas não opunha a agricultura à industrialização. Ao 
contrário, lembrava que uma agricultura forte era a base para uma 
industrialização segura.

Para ele, uma boa produtividade no campo, junto a uma eficien-
te distribuição, resolveria o problema do abastecimento, outro assunto 
discutido pelo parlamentar.

Desnutrição do trabalhador civil
Em 16 de outubro de 1973, ao falar sobre o crescente núme-

ro de acidentes de trabalho na construção civil, destacou que, entre 
os principais motivos para tais acontecimentos, estavam: o baixís-
simo salário oferecido aos trabalhadores, a mão de obra não espe-
cializada e a técnica inadequada de trabalho. O deputado lembrou 
que, segundo pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o trabalhador 
paulistano consumia apenas arroz, feijão e farinha; e os que ganha-
vam salário mínimo comiam apenas 9,2 gramas de ovos por mês, 60 
gramas de frutas, 2,9 gramas de leite condensado e 47,7 gramas de 
carne. Todos esses fatores tinham como consequência a grave insufi-
ciência alimentar do trabalhador civil, provocando a desnutrição e o 
enfraquecimento físico.

As missões empresariais japonesas
Em 2 de abril de 1973, por ocasião da visita do governador da 

Província de Okinawa, Chobyo Yara, Nakasone comemorou o cres-

cente investimento de indústrias japonesas no Brasil. Apesar de ter se 
iniciado a partir da década de 1950, foi apenas na de 1970 que ocor-
reram os maiores fluxos de capital para o país. Com a alta do preço 
do petróleo, as empresas do Japão procuraram transferir ao exterior 
as indústrias que exigissem uso intensivo de energia e outros recursos 
naturais. Esse fato fez com que houvesse uma relevante participação 
de investimentos japoneses na economia nacional, caracterizados pela 
diversificação das indústrias do ramo metalúrgico, de maquinarias, 
eletroeletrônico e químico, além de construtoras e bancos. Assim, o 
parlamentar ressaltou a importância das missões econômicas de em-
presas japonesas, como a da Mitsubishi Group, enquanto possibili-
dade de estreitamento das relações entre os dois países, bem como de 
desenvolvimento e progresso do Brasil. 

Ainda acerca dos assuntos referentes aos japoneses, Nakaso-
ne discursou sobre a realização do Concurso Miss Colônia Japonesa 
(8/5/1974) e propôs voto de pesar pela morte de Yoshitomo Nakano, 
pai do vice-prefeito de Ribeirão Pires, que, a seu ver, destacou-se pela 
dedicação aos interesses da comunidade nipo-brasileira naquela cidade 
(10/5/1972).  

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 461/1974
Lei 617, 
de 17 de dezembro de 1974

Retifica descrição de divisas 
entre os municípios de Ipuã  e 
São Joaquim da Barra

PL 159/1974
Lei 490, 
de 5 de novembro de 1974

Dá denominação de “Dr. 
Manuel Augusto Pirajá da Silva” 
ao Centro de Saúde de São 
Caetano do Sul

PL 401/1973
Lei 318, 
de 8 de julho de 1974

Dá denominação de EEPG “Prof. 
José Calvitti Filho” ao segundo 
ginásio estadual de vila Humaitá, 
em Santo André
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DADOS BIOGRÁFICOS

J 
ihei Noda nasceu na província de Saga, Japão, em 16 de janeiro de 
1918. Filho de Jishichi Noda e Fumi Noda, imigrantes japoneses que 

desembarcaram em 15 de julho de 1925 no porto de Santos, seguiu com 
a família, logo após a chegada ao Brasil, para uma fazenda de café situa-
da entre as cidades de Pacaembu e Mirandópolis, no interior do Estado 
de São Paulo.

No início da década de 1930, a família mudou-se para a capital 
paulista, onde o pai adquirira uma pequena chácara. Com cinco irmãos, 
Jihei ajudava seus pais e dedicava-se aos estudos. Depois de concluir o 
curso ginasial, freqüentou o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Em 
1948 formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Mackenzie. Como 
engenheiro, foi responsável pelo projeto e construção de obras de grande 
significado arquitetônico, como o templo budista Honpa Hongwanji, na 
capital paulista. Casou-se em 1952 com Elvira Sansone Noda.

Naturalizou-se brasileiro em 1949 e ingressou no serviço públi-
co em 1954, como engenheiro da prefeitura de São Paulo, onde ocupou 
diversos cargos, inclusive o de chefe de gabinete do secretário de obras 
da prefeitura, na gestão do prefeito Francisco Prestes Maia. 

Foi candidato a vereador da cidade de São Paulo, pelo Parti-
do Trabalhista Brasileiro (PTB), em 1959, com o apoio da Associação 
dos Engenheiros da Prefeitura, mas não se elegeu. Ao longo dos anos, 
tornou-se cada vez mais atuante junto à colônia japonesa. Foi sócio-
fundador e presidente honorário da Associação dos Produtores Hor-
tifrutigranjeiros do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira de 
Assistência Mútua. Candidatou-se em mais duas ocasiões, antes de ser 
finalmente eleito vereador, em novembro de 1968, pelo Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB). 

Concentrou sua atuação pública em temas relativos ao abaste-
cimento, transporte e proteção ao meio ambiente, assuntos que perma-
neceram prioritários na sua trajetória política. Foi vice-presidente da 
Câmara no biênio 1969-1970. Nesse período, empreendeu viagem ao 
Japão para promover convênios de cooperação com cidades japonesas, 

Nome: Jihei Noda

Data de nascimento: 16/1/1918

Natural de: Saga, Japão (naturalizado 

brasileiro)

Filiação: Jisiti Noda e Fumi Noda

Esposa: Elvira Sansone Noda

Filhos: Roberto Sansone Noda, Ricardo 

Sansone Noda e Ronaldo Sansone Noda

Profissão: engenheiro civil

Falecimento: 8/5/1993
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tendo sido agraciado com as chaves das cidades de Los Angeles, Osaka 
e Nagasaki, entre outras. Também foi o patrono e promotor da celebra-
ção de convênio de Cidades Irmãs, entre Santos e Nagasaki.

Exerceu três mandatos consecutivos de deputado estadual, ten-
do sido eleito pela primeira vez em 1970.  

Após o término de seu último mandato, continuou a se dedicar a 
trabalhos junto à colônia japonesa e a atuar na área da agricultura. 

Faleceu em 8 de maio de 1993.

Jihei Noda na Assembléia legislativa

Mandatos na ALESP

legislatura Posse Votos Partido

7.ª  (1971-1974) 15/3/1971 17.300 MDB

8.ª (1975-1979) 15/3/1975 39.359 MDB

9.ª (1979-1983) 15/3/1979 28.986 MDB

Jihei Noda foi o terceiro japonês naturalizado brasileiro que che-
gou à Assembléia Legislativa de São Paulo. Eleito pelo Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) em 1970, reelegeu-se sucessivamente pela 

Deputado Jihei Noda discursa na Assembléia.

legenda nas duas eleições que se seguiram. Permaneceu no Legislativo 
paulista até 1983.

Esteve na oposição ao governo militar e aos governadores do es-
tado por quase dez anos, período em que teve como principal bandeira 
política a redemocratização do país. 

Entre suas manifestações em defesa da democracia, foi favorá-
vel à eleição direta para prefeitos das estâncias hidrominerais (Moção 
119/1975) e para prefeitos das capitais dos Estados (Moção 374/1976). 
Em abril de 1978, criticou o processo indireto de escolha para governador 
do Estado (22/8/1978). No mesmo ano, defendeu eleições diretas, como 

“única solução para a qual nos resta partir, porque não se compreende a 
forma como vem sendo tratado o povo brasileiro”. Considerou, entretan-
to, que, dada a impossibilidade imediata de sua adoção, o MDB deveria 
apresentar um candidato para disputar a eleição indireta a presidente da 
República, com um único compromisso: o do restabelecimento da demo-
cracia (16/6/1978). No ano seguinte, defendeu a escolha pelo voto direto 
do presidente e do vice-presidente da República (Moção 76/1979).

Em 1979, com o fim do bipartidarismo, optou por ingressar no 
Partido Democrático Social (PDS), formado, em sua maioria, por políti-
cos egressos da Arena, que fora a agremiação situacionista. Argumentou 
que sua escolha deveu-se às posições radicais do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), como o apoio dado às greves dos me-
talúrgicos do ABC (5/5/1980). 

De perfil liberal, o deputado apresentou proposições como a 
da defesa do fim das proteções alfandegárias na importação de carros, 

“para que se estabeleça o processo competitivo na comercialização des-
ses veículos com aqueles produzidos no nosso país” (Moção 140/1982). 
Mas, como diversos parlamentares nikkeis que o antecederam, defendia 
amplo apoio do estado à agricultura e outras atividades do campo. 

Ao longo dos doze anos em que permaneceu na Assembléia de 
São Paulo, apresentou mais de 520 proposições (das quais dezessete fo-
ram projetos de lei), que contemplaram mais de cem cidades do Estado. 
A capital ganhou atenção especial; foi objeto de mais de oitenta proposi-
ções, mas outras localidades como Itaquaquecetuba, Arujá, Guarulhos, 
Mogi das Cruzes, Poá e municípios da Alta Paulista também foram alvo 
de iniciativas do parlamentar. Entre essas proposituras, encontramos 
dezenas de requerimentos de congratulações pelo aniversário das cida-
des, pela realização de eventos, além de cumprimentos a entidades e 
personalidades.
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Como é característico dos parlamentares que permanecem por 
longo período na Assembléia, manifestou-se sobre ampla diversidade de 
temas (além das proposituras que apresentou, fez mais de novecentos 
discursos). Os assuntos nos quais atuou prioritariamente foram agricul-
tura, educação, funcionalismo, meio ambiente, previdência social e tra-
balho. Aprovou nove leis − duas delas tratavam do uso e da proteção do 
solo, com vistas à preservação dos mananciais.

Participação em comissões parlamentares

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Obras Públicas 1971/1973 Efetivo

Transportes e Energia 1971/1973/1975 Efetivo

Economia e Planejamento 1973 Suplente

Economia e Planejamento
1974/1975/1976/
1981/1982

Efetivo 
(vice-presidente em 
1982); Presidente em 
1976

Finanças e Orçamento 1974 Efetivo

CEI para apurar irregularidades em 
transações imobiliárias

1975 Efetivo

CEI sobre a poluição do ar na Grande  
São Paulo

1975 Efetivo

CEI com a finalidade de investigar os 
fatos relacionados com a indicação do 
Superintendente do Iamspe

1975 Suplente

CEI para apurar irregularidades no 
contrato entre a Fepasa e a Fábrica 
Nacional de Vagões

1975 Efetivo

Administração Pública 1981/1982 Suplente

Agricultura e Pecuária 1981/1982 Suplente

Participou, também, em 1972, de Comissão com a finalidade de 
escolher as instituições e personalidades que receberiam a “Medalha da 
Independência” e da Comissão de Representação que teve como obje-
tivo acompanhar os trabalhos do I Congresso Nacional dos Servidores 
Civis do Brasil.

Jihei Noda preside trabalho da Comissão de Economia e Planejamento,  
em 30 de junho de 1976.

Valorização do funcionalismo público
Jihei Noda foi servidor de carreira da prefeitura de São Paulo. 

Essa condição levou-o a conhecer as questões relativas ao funcionalis-
mo público. Na Assembléia, manifestou-se regularmente da tribuna em 
defesa dos funcionários públicos estaduais. Em aproximadamente cem 
discursos, abordou temas relativos à categoria, como aposentadoria, re-
ajuste de vencimentos, revisão de gratificações, entre outros. Pronun-
ciou-se em defesa de diversas carreiras, como a dos engenheiros, poli-
ciais, professores, ferroviários, integrantes da procuradoria e mesmo a 
dos funcionários da própria Assembléia.

Apresentou significativo número de proposituras referentes 
ao tema. Tratou de aposentadoria proporcional (Moções 127/1972, 
185/1975, 419/1977 e 203/1980), de mudanças em carreiras (Indica-
ções 1601/1974, 1457/1976 e 314/1977), de reajuste de vencimentos 
e adequação de gratificações e outros benefícios (Indicações 912/1973, 
954/1973, 178/1974, 1005/1974, 1035/1980). Propôs Emenda Consti-
tucional com o objetivo de ampliar o período de contagem de tempo ao 
professor declarado estável (29/1981).

Por meio da Indicação 1112/1975, sugeriu ao Executivo que 
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estudantes universitários pudessem realizar estágio nas repartições pú-
blicas do estado. Essa prática foi adotada muitos anos depois e tem-se 
mostrado eficaz tanto para o estudante como para o serviço público. 

Por fim, vale destacar a apresentação do Projeto de Lei 301/1978, 
que fixou o limite de remuneração aos secretários de estado e dirigentes 
de autarquias estaduais. Embora não tenha sido aprovado, observa-se 
que a adoção de teto remuneratório para o funcionalismo é hoje regra 
constitucional.

ma agrária: “estamos assistindo uma inversão da ordem legal neste país. 
Estamos assistindo a invasão de terras por indivíduos que não querem 
trabalhar (...) Isso acontece particularmente aqui em São Paulo, quando 
são invadidas terras de propriedade particular (...). Pelo jeito (...), em 
breve estarão invadindo o Parque Ibirapuera (...) Porque deixar aí tanta 
área verde?” (10/9/1981).

Apresentou, entre outras, moções visando a fiscalização de pre-
ços mínimos para os agricultores (33/1978), a criação de condições favo-
ráveis à fixação do homem no campo (347/1979), a isenção do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias (ICM) para produtos hortifrutigran-
jeiros (232/1979) e a contenção da progressão indiscriminada do cul-
tivo de cana-de-açúcar no Estado (148/1982). Destacaram-se, entre as 
Indicações, a que objetivou disciplinar a fiscalização da produção, do 
armazenamento e do comércio de sementes e mudas pela Secretaria da 
Agricultura (271/1975), a que propôs a constituição, ao longo da costa 
paulista, de colônias de pescadores dotadas de infra-estrutura e organi-
zadas em cooperativas (1290/1977), e a que objetivava a proteção das 
plantações dos rizicultores de Ribeirão Preto (747/1978).

Meio ambiente: leis de proteção de mananciais
O parlamentar teve dois de seus projetos de lei relativos ao meio 

ambiente aprovados. O Projeto de Lei 358/1979 transformou-se na Lei 
2177/1979. Apesar de parcialmente vetado pelo governador, acabou re-
sultando na inclusão de parte do rio Guaió como área de proteção am-
biental. A Lei 2442/1980, que teve origem no Projeto de Lei 210/1980, 
estabeleceu regime especial de disciplinamento de uso e ocupação do 
solo em área da bacia de drenagem do rio Itapetininga, mediante a adap-
tação, à área, de normas e critérios técnicos previstos na Lei 898/1976, 
que trata da proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água da 
Região Metropolitana da Grande São Paulo.

Noda ainda apresentou moções (2/1978 e 334/1981), que pro-
puseram a fiscalização, respectivamente, da Companhia Siderúrgica de 
Mogi das Cruzes, com o objetivo de impedir a poluição de vasta área da 
cidade, e contra a derrubada de matas virgens.

A comunidade japonesa
Todos os anos, Jihei Noda apresentava voto de congratulações à 

comunidade japonesa na data comemorativa da chegada dos primeiros 
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Presidente da Assembléia, deputado Mantelli Neto, acompanhado do deputado  
Jihei Noda recebe o governador da Província de Chiba, Japão, Takeshi Numata,  

com comitiva, em 12 de agosto de 1982. 

Agricultura: atuação ampla
Noda abordou de modo abrangente o tema da agricultura. Tra-

tou dos problemas relativos aos bóias-frias, atuou em defesa de melhores 
condições para os produtores rurais e para a produção de alimentos em 
diversas regiões do Estado, bem como defendeu medidas fiscalizadoras 
para disciplinar o funcionamento de alguns aspectos da área.

Em discurso de 3 de junho de 1971, cumprimentou os orga-
nizadores da feira Agroindustrial de Ourinhos. Manifestou-se sobre 
questões relativas à cultura da banana no Vale do Ribeira (24/8/1973), 
sobre a situação dos sitiantes e chacareiros da região de Barragem 
(21/8/1974) e dos rizicultores da região de Ribeirão Preto (30/6/1978). 
Solicitou ao presidente da República intervenção em favor de pecuaris-
tas (3/10/1980) e fez considerações sobre a aplicação de leis trabalhis-
tas (8/3/1982). Pronunciou-se sobre as dificuldades enfrentadas pelos 
bóias-frias (15/4/1982) e pelo homem do campo (23/11/1982). Foi vee-
mente contra a ocupação de terras por movimentos em defesa da refor-
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imigrantes ao Brasil. Também saudou em diversas ocasiões as festivida-
des municipais dessa data, como o 60.º aniversário da imigração japone-
sa para Álvares Machado (Requerimento 1826/1978). Cumprimentou a 
fundação da União Nipo-Brasileira de Itatiba pelo seu 20.º aniversário 
(Requerimento 927/1979), e o jornal São Paulo Shimbun pela sua 7290.ª 
edição (Requerimento 1984/1981).

Foi autor de moções como a que defendeu a naturalização au-
tomática após 25 anos aos estrangeiros que residiam no país (Moção 
252/1978) e a que propôs a cunhagem de moedas comemorativas do 70.º 
aniversário da imigração japonesa (Moção 114/1978).

Em seus pronunciamentos, rememorou, em diversas ocasiões, o 
trágico lançamento da bomba atômica em Nagasaki (6/8/1975). Saudou, 
mais de uma vez, o aniversário do Imperador Hiroito (5/5/1980). 

 Educação e cultura
Na área da educação, o parlamentar encaminhou propostas tra-

tando de melhorias na estrutura de estabelecimentos de ensino, como a 
obrigatoriedade das escolas da rede particular de ensino a manter áreas 
destinadas à prática de atividades esportivas (Moção 316/1980); e a to-
mada de providências visando a dotar os estabelecimentos de ensino de 
áreas para a mesma finalidade (Moção 981/1980).

Propôs também a instalação de curso noturno de Agronomia 
Prática, em Mogi das Cruzes (Indicação 459/1972), cursos de capaci-
tação técnica para pequenos e médios produtores rurais durante perí-
odos de férias escolares (Moção 422/1982), colégio técnico industrial 
em Ourinhos (Indicação 1528/1971), escola técnica de pesca (Indicação 
55/1973) e um conservatório lírico e dramático, em Bragança Paulista 
(Moção 534/1980).

Noda apresentou proposituras de inclusão, nos currículos 
das escolas de primeiro grau, de matérias denominadas Horticultura 
(Moção 615/1980) e Educação de Trânsito (Indicação 53/1975), além 
da adoção do livro Trânsito e Segurança nas Escolas em todo o país 
(Moção 425/1979). Para os cursos de segundo grau e superior, solici-
tou que se acrescentasse o judô como disciplina obrigatória (Indicação 
1164/1975). Em discurso, tratou ainda da facilidade para matrículas a 
crianças em idade escolar (23/11/1973) e do convênio entre o estado e 
capital, impedindo matrícula de menores de sete anos no curso primário 
(19/10/1973).

Já no que diz respeito ao ensino de terceiro grau, propôs o re-
conhecimento da Faculdade de Educação Física de Araçatuba (Moção 
227/1974), a instalação de uma faculdade de agronomia no município de 

Representantes da 
Província de Kyoto são 
recebidos pelo deputado 
Noda, em 22 de outubro 
de 1977.

Projeto de Lei 358/1979, que disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, 
cursos e reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo. Originou  

a Lei 2177/1979.
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Garça (Indicação 2168/1976) e a transformação da Organização Mogia-
na de Educação e Cultura em universidade federal (Moção 554/1976).

Na área da cultura, indicou a transformação do pátio do termi-
nal da antiga Estrada de Ferro Bragantina, em Bragança Paulista, em 
parque público, com museu histórico e local para atividades cívico-cul-
turais (Indicação 1420/1976).

Trânsito e transportes
O parlamentar solicitou melhorias em estradas e rodovias, como 

o recapeamento da Raposo Tavares (Indicação 1562/1971) e a duplica-
ção da Régis Bittencourt (Moção 390/ 1977).

Propôs ainda o incremento da navegação (Moção 4/1975), o au-
mento do número de trens (Moção 363/1990). Em 6 de novembro de 
1979, discursou contra a construção do aeroporto de Cumbica: “Somos 
100% favoráveis à construção imediata do Aeroporto Internacional e 
Metropolitano de Viracopos. Os recursos [...] deveriam ser aplicados já 
no aeroporto de Viracopos”.

Preocupação com o homem do campo
Acerca da questão do trabalho, Jihei Noda dirigiu-se à tribuna 

para tratar da Moção 308/1977, do deputado Almir Pazzianoto, obje-
tivando a proibição do trabalho de menores de quatorze anos em ati-
vidades industriais ou comerciais (29/3/1978). Sobre o tema, propôs a 
adoção da aposentadoria por idade, e não por tempo de serviço (Moção 
210/1982); a inclusão, no Prorural, do auxílio natalidade, visando a pres-

tação de assistência aos produtores ou autônomos (Moção 261/1973); 
a aposentadoria dos empregados rurais aos 65 anos de idade (Moção 
196/1973) e a extensão dos benefícios do Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural aos chacareiros e granjeiros das zonas urbanas (Mo-
ção 265/1973).

Em algumas ocasiões, discursou sobre o trabalhador rural, tecen-
do considerações sobre a necessidade de fixá-lo no campo e garantir sua 
produção (10/6/1974) e a sua inclusão entre os segurados obrigatórios 
(10/10/1973). Em outra oportunidade, ao comentar um acidente ocor-
rido com caminhão de bóias-frias em Bebedouro, que causou a  morte 
de vinte pessoas e dezessete feridos, criticou a Lei Trabalhista Rural, por 
não ter beneficiado o homem do campo, além de ter sido elaborada sem 
levar “em consideração as peculiaridades do trabalho do campo, como a 

Visita do governador da província japonesa  de Wakaiama, em 20 de abril de 1972, com a presença do deputado Noda.

Chegada do 
governador de 
Fukui, Sr. Heidayu 
Nakagawa, 
acompanhados pelo  
Presidente da ALESP, 
deputado Robson 
Marinho e pelo 
deputado Jihei Noda, 
em 4 de novembro 
de 1980.
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inexistência de horário fixo como num estabelecimento fabril ou comer-
cial, dias certos de trabalho, domingo, feriado, dia santo, não importa, 
se há ameaça de chuva a colheita não pode esperar” (30/4/1982).

A criminalidade em São Paulo
A criminalidade em São Paulo constituiu tema presente dos 

pronunciamentos do deputado (26/4/1973; 2/8/1973; 30/10/1975; 
1/4/1980; 17/12/1980). Noda, como solução, sugeria o aumento do 
efetivo da polícia, a necessidade de melhores equipamentos, a elevação 
dos salários, para que o policial pudesse exercer a profissão condigna-
mente, para que os criminosos não fiquem impunes, “ou, então, esperar 
que a população se arme e venha a fazer justiça com as próprias mãos” 
(5/11/79). Outra idéia proposta foi a da unificação da Polícia Militar 
com a Polícia Civil (Indicação 1049/1975). 

Ao citar matérias de jornal sobre crimes de assassinato, o parla-

mentar defendeu, nesse caso, a pena de morte. No mais, recomendava 
o controle da natalidade e o planejamento familiar, afirmando que “a 
maioria dos crimes são fruto de crianças que não foram criadas e nem 
educadas e viraram trombadinhas, depois trombadões, crianças que 
não tiveram comida e nem a educação que os pais deveriam ter dado” 
(11/03/1980).

Finalmente, na questão da violência, o parlamentar tratou 
igualmente da prática de crimes por menores de idade, tecendo con-
siderações sobre a ação dos chamados “trombadinhas” (16/5/1979; 
6/8/1979). Em 13 de setembro de 1977, por exemplo, cumprimentou 
o secretário da Segurança Pública, Erasmo Dias, por ações relativas 
aos mesmos, uma vez que tomou “medidas necessárias para acabar 
com a intranqüilidade em que vivia o paulistano, não apenas os viajan-
tes que vinham do interior, mas até os comerciantes estabelecidos no 
centro da cidade”.  

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 104/1978
Lei 1735, 
de 14 de julho de 1978

Declara de utilidade pública a 
“Associação Paulista de Amparo às 
Crianças Retardadas”, com sede na 
capital

PL 593/1977
Lei 1704, 
de 5 de julho de 1978

Dá denominação de “Prefeito José 
Ribeiro” à EESPG de Paranapuã

PL 290/1977
Lei 1580, 
de 14 de abril de 1978

Declara de utilidade pública a 
“Comunidade Budista Soto Zenshu”, 
com sede na capital

PL 358/1979
Lei 2177, 
de 26 de novembro de 1979

Altera o inciso IX do artigo 2.º 
da Lei 898, de 18/12/75, que 
dispõe sobre o uso do solo 
para a proteção dos mananciais, 
cursos e reservatórios de água 
e demais recursos hídricos da 
região metropolitana da grande 
São Paulo

Projeto de lei lei Ementa

PL 78/1980
Lei 2620, 
de 18 de dezembro de 1980

Dá denominação de “Araki Ueda” à 
EEPG do bairro Córrego Olímpia, 
em Pacaembú

PL 210/1980
Lei 2442, 
de 12 de setembro de 1980

Dispõe sobre uso e ocupação 
do solo na área geográfica 
correspondente à bacia de 
drenagem do rio Piratininga

PL 589/1979
Lei 2328, 
de 16 de abril de 1980

Dá denominação de “Prof. David 
Jorge Curi” à EEPSG do bairro da 
Boa Vista, em Suzano

PL 628/1981
Lei 3408,
de 22 de junho de 1982

Dá denominação de “Chikazo 
Kitahara” à via de acesso que liga 
a rodovia SP-300 (via Rondon) 
ao bairro de 1.º Aliança, em 
Mirandópolis

PL 511/1981
Lei 3365, 
de 8 de junho de 1982

Dá denominação de “Hiroshi 
Ikejiri” à Casa de Agricultura de 
Mirandópolis
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Nome: Hatiro Shimomoto

Data de nascimento: 18/12/1935

Natural de: Guararapes (SP) 

Filiação: Yasuishi Shimomoto e 

Tomie Shimomoto

Esposa: Tieko Shimomoto 

Filhos: Márcio Massao, Meire Emi, 

Lilia Tomie, Nanci Yae e Marli Kimie 

Profissão : contabilista, advogado 

(pós-graduado em Direito 

Tributário), professor, corretor de 

seguros e imóveis e escritor

DADOS BIOGRÁFICOS

O 
s familiares de Hatiro Shimomoto desembarcaram do navio Mon-
tevideo-Maru, em Santos, no dia 13 de fevereiro de 1931, vindos 

de Kuchi Irokawa Nachi, Katsuura-cho, Wakayama-ken, no Japão. Em 
seguida estabeleceram-se em Guararapes, cidade paulista em que já re-
sidiam parentes emigrados há cinco anos, e trabalharam na lavoura por 
muitos anos. Yasuishi e Tomie Shimomoto chegaram ao Brasil com cin-
co filhos e aqui nasceram mais sete – Hatiro, o oitavo filho, foi o terceiro 
a nascer em território brasileiro. Por volta de 1945, a família mudou 
para Andradina, onde abriu uma peixaria e uma loja de presentes. Em 
1955, já em São Paulo, eles instalaram o Mercadinho King, no bairro da 
Vila Esperança.

Em Andradina, Hatiro Shimomoto cursou o primário no Grupo 
Escolar Francisco Teodoro de Andrade e iniciou o secundário na Escola 
de Comércio, curso concluído no Colégio Osvaldo Cruz, em Campo 
Grande (MS). Bacharelou-se em Ciências Jurídicas na Faculdade de Di-
reito do Sul de Minas, em Pouso Alegre. Realizou pós-graduação em 
Direito Tributário no Centro de Estudos de Extensão Universitária e em 
Direito Comparado na Sorbonne, Paris, França.

Após trabalhar em diversas empresas, montou a King, que atua 
nas áreas de contabilidade, seguridade e informática. 

Shimomoto participou de missões oficiais ao exterior — sobre-
tudo Japão —, de congressos, onde proferiu palestras, e encontros re-
ligiosos. Foi membro de entidades educacionais, sindicais, esportivas e 
culturais. Recebeu homenagens e condecorações. Hoje é diretor-presi-
dente do Grupo King.
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hatiro Shimomoto na Assembléia 
legislativa

Deputado Hatiro Shimomoto discursa no plenário do Palácio 9 de Julho,  
em 2 de agosto de 1985.

Mandatos na ALESP

legislatura Posse Votos Partido

7.ª (1971-1975) 15/3/1971 24.925 Arena

9.ª (1979-1983) 15/3/1979 27.953 Arena

10.ª (1983-1987) 15/3/1983 38.903 PDS

11.ª (1987-1991) 15/3/1987 22.431 PDS

12.ª (1991-1995) 15/3/1991 24.023 PDS

13.ª (1995-1998) 15/3/1995 27.421 PDS/PFL

Hatiro Shimomoto é o quarto deputado estadual que mais con-
quistou mandatos desde a reabertura do Parlamento paulista, em 1947. 
Eleito pela primeira vez em 1970, não se reelegeu no pleito seguinte, mas 
voltou em 1979, na 9.ª Legislatura. Foi então reeleito por mais quatro 
vezes consecutivas, permanecendo na Assembleia até 1998. Apresentou 
mais de seiscentas proposições, dentre elas quase cem projetos de lei. 
Em suas proposituras, denominou diversos estabelecimentos públicos e 
aprovou propostas de declaração de utilidade pública a entidades como 

a Seicho-No-Ie do Brasil – filosofia e religião de origem japonesa. Entre 
os importantes projetos de sua autoria que foram aprovados estão o que 
prevê desconto nas atividades culturais para os idosos com mais de 65 
anos de idade e o que torna obrigatória a manutenção de centros médi-
cos nos shopping centers. 

Hatiro Shimomoto filiou-se a quatro partidos políticos, todos 
identificados com o pensamento liberal e com políticas conservado-
ras. Demonstrou ser grande admirador de valores culturais japoneses, 
mencionados habitualmente em seus discursos. Monarquista, apoiou o 
governo militar e manteve estreitos vínculos com Paulo Maluf. Adepto 
de normas sociais rígidas e severas, colocou-se como guardião dos va-
lores cívicos tradicionais: é de sua autoria a lei de obrigatoriedade do 
hasteamento da Bandeira e da execução do Hino Nacional nas escolas 
públicas. A partir do segundo mandato, foi líder de seu partido, respon-
dendo em plenário a questões administrativas, políticas e ideológicas. 
Em conseqüência, realizou mais de 1.060 intervenções sobre os mais 
variados assuntos. 

Entre as áreas em que atuou com maior interesse destacou-se 
a educação e a defesa da Zona Leste paulista. Seu mandato foi marca-
do ainda pelas fortes relações com o Japão, onde esteve por diversas 
vezes. Participou da elaboração da Constituição Estadual de 1989 e 
ajudou nos trabalhos da montagem da União Parlamentar Interesta-
dual (UPI) (3/5/1983). 

Em 1971, o deputado representou a Assembléia nas cerimônias 
do translado dos restos mortais da princesa Isabel e do conde D’Eu para 
o panteão da Catedral de Petrópolis. Em 1983, integrou Comissão de 
Representação para participar da reunião Plenária do Grupo de Ação 
Nacional Pró-Reforma Tributária. Em 1977, participou da Comissão 
Especial de Revisão e Consolidação das Leis Estaduais. Já em 1989, na 
Assembléia Constituinte Estadual, foi membro efetivo da Comissão dos 
Municípios e Regiões Metropolitanas.

O apoio a Paulo Maluf
Hatiro Shimomoto teve atuação política próxima de Paulo Salim 

Maluf. Já em 1972, apresentou considerações sobre Maluf como homem 
público e elogiou sua atuação à frente da Secretaria dos Transportes 
(31/8/1972). Tratou da indicação de Maluf à eleição indireta para go-
vernador de Estado, em 1979. Na ocasião, Maluf foi eleito sem maiores 



104  |  Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo

dificuldades, já que a oposição mais uma vez não lançou candidato, pois 

defendia a eleição direta.

Em seu governo (1979-1982), Maluf construiu a rodovia dos 

Trabalhadores e o aeroporto de Cumbica, duplicou a via Anhanguera, 

prolongou a rodovia Castelo Branco e estendeu a linha leste–oeste do 

metrô para os bairros do Tatuapé e República; além disso, deu início à 

construção das usinas hidrelétricas de Nova Anhanguera, Porto Prima-

vera e Rosana e continuou as obras da empresa Saneamento da Grande 

São Paulo (Sanegran). Criou a Paulipetro – empresa que se dedicou, 

sem sucesso, à prospecção de petróleo. Maluf desincompatibilizou-se 

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Comissão de Segurança Pública 1985/1986 Suplente

Comissão de Redação 1985/1986 Suplente

Comissão de Relações do Trabalho 1986 Suplente

Comissão de Economia e Planejamento 1987 Efetivo/Vice-
presidente

Comissão de Defesa do Meio Ambiente 1990 Efetivo

Comissão de Educação 1990/1991 Efetivo/Vice-
presidente

Comissão de Assuntos Metropolitanos 1990 Suplente

Comissão de Economia e Planejamento 1990 Suplente

Comissão de Finanças e Orçamento 1991/1994 Suplente

Comissão de Educação 1994/1998 Efetivo

Comissão de Constituição e Justiça 1994 Suplente

Comissão de Constituição e Justiça 1995/1996 Efetivo

Comissão de Constituição e Justiça 1997/1997 Efetivo/Vice-
presidente

Comissão de Agricultura e Pecuária 1997/1998 Suplente

Comissão de Promoção Social 1997/1998 Suplente

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Comissão de Educação 1971/1973 Efetivo

Comissão de Serviço Civil 1971 Suplente

Comissão de Serviço Civil 1973 Efetivo

Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia 1979 Efetivo

Comissão de Educação 1979/1980 Suplente

Comissão de Agricultura e Pecuária 1979/1980 Suplente

Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia 1980 Efetivo 
 Presidente

Comissão de Educação 1981/1982 Efetivo

Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia 1981/1984 Efetivo             
 Vice-presidente

Comissão de Finanças e Orçamento 1981/1982 Suplente

Comissão de Economia e Planejamento 1983/1984 Efetivo

Comissão de Assuntos Metropolitanos 1983/1984 Suplente

Comissão de Educação 1983/1984 Suplente

Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia 1985/1986 Efetivo

Comissão de Educação 1985/1987 Efetivo

Comissão das Relações do Trabalho 1985 Suplente

Participação nas comissões legislativas 

do governo em 1982, para candidatar-se a deputado federal, assumindo 

o vice-governador José Maria Marin.

José Maria Marin (1982-1983) inaugurou a primeira etapa das 

operações da usina hidrelétrica de Nova Avanhandava, projetada na ges-

tão do governador Paulo Egydio Martins (1975-1979), também da Arena. 

Hatiro Shimomoto defendeu o “governo itinerante” criado pelo 

governador Maluf e ressaltou os “resultados positivos” de suas viagens 

à Arábia Saudita, ao Iraque, à Colômbia, ao México, ao Canadá e a Por-

tugal (4/5/1979, 22/6/1981, 22 e 23/3/1982). 

No final da década de 1980, apoiou a candidatura de Maluf à 
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presidência da República (7/11/89). Quatro anos após, tratava da “ad-
ministração do prefeito Paulo Maluf” (4/8/1993).

Shimomoto também repercutiu em plenário as principais teses 
políticas dos partidos a que foi filiado: Arena (23/8/1972), Partido De-
mocrático Social (PDS) (23/6/1983) e Partido Progressista Reformador 
(PPR) (5/5/1993 e 11/5/1993). 

Apoio a Laudo Natel, Figueiredo Ferraz, Miguel 
Colassuono, Olavo Setúbal e Jânio Quadros

Shimomoto defendeu cotidianamente as posições dos políti-
cos de seu partido e dos seus aliados. Saudou as iniciativas do go-
vernador Laudo Natel (5/6/1972), parabenizou a visita do prefeito 
Figueiredo Ferraz à zona leste (17/5/1973) e apoiou indicação do 
professor Miguel Colasuonno à prefeitura da Capital (24/8/1973). 
Destacou a aquisição de 13 veículos, movidos a álcool, pelo prefei-
to Olavo Setúbal (22/5/1979) e apoiou a gestão de Jânio Quadros 
(25/5/1988).

Oposição a Franco Montoro, Tancredo Neves, Orestes 
Quércia, Fleury e Luiza Erundina

Hatiro Shimomoto participou ativamente das discussões no ple-
nário da Assembléia. Respondeu pelas lideranças da Arena e do PDS 
em centenas de votações, sempre mantendo cerrada oposição nas esferas 
de governo federal, estadual e municipal, questionando politicamente e 
apontando supostas irregularidades administrativas de seus adversários. 

Comentou a matéria “Montoro, a grande decepção”, veiculada pelo jor-
nal Correio Brasiliense – André Franco Montoro foi governador de 1983 
a 1987 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) –, 
e fez críticas a Tancredo Neves (26/10/1984), candidato à presidência da 
República. Questionou as ações do governador Orestes Quércia, notifi-
cou o Tribunal de Justiça pedindo explicações sobre denúncias em rela-
ção ao Banco do Estado (28/3/1989), e criticou a construção do Memorial 
da América Latina (7/12/1990).

Denunciou supostas irregularidades nas obras de despolui-
ção do rio Tietê, na gestão do governador Luiz Antonio Fleury Filho 
(1991/1995), do PMDB, que sucedeu a Orestes Quércia. 

Shimomoto também criticou a prefeita Luiza Erundina, do Par-
tido dos Trabalhadores (PT): relacionou as reivindicações não atendidas 
que dirigiu à prefeita (13/12/1990) e pediu o afastamento de seu vice-
prefeito, também do PT, acusado de irregularidades administrativas 
(31/5/1990). 

A defesa da monarquia e do parlamentarismo
Em 1993, durante os debates do plebiscito nacional definido pela 

Constituição de 1988 e convocado para decidir sobre o regime de gover-
no brasileiro, Shimomoto defendeu a monarquia (23, 26 e 31/3/1993, 
1/4/1993), justificou sua posição com os exemplos da Inglaterra e do 
Japão e também se manifestou favoravelmente ao parlamentarismo, ar-
gumentando que através dele seria possível recompor o governo rapida-
mente, em caso de desmandos.

Em 1995, Hatiro 
Shimomoto apresentou 
discurso em apoio à 

“Revolução de 1964”. Nas 
fotos, com o presidente João 
Figueiredo. Reproduzidas 
em 29 de outubro de 1979.
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O campo, a reforma agrária, questões econômicas e 
internacionais

Mantendo a tradição dos deputados nisseis, defendeu o apoio do 
Estado aos produtores rurais, pecuaristas e avicultores. Entre as prin-
cipais solicitações de Shimomoto estavam subsídios, isenções, preços 
mínimos e suporte técnico (13/4/1972 e Moção 38/1991). Muitas de-
las estavam voltadas a problemas setoriais como o do leite (30/4/1974), 
dos plantadores de cebola (7/6/1979), do café (26/4/1988), da irriga-
ção com água contaminada (8/6/1994) e dos bananicultores de Bariri 
(28/9/1973). Defendeu a privatização da Companhia de Desenvolvi-
mento Agrícola de São Paulo (Codasp) (21/11/1995).

Repudiou as ocupações de terra, por considerá-las uma evidên-
cia da “bagunça jurídica no país”. Porém, declarou ser favorável à refor-
ma agrária que, de acordo com o parlamentar, levaria o país a produzir 
mais, aumentar a oferta de empregos e a exportação, além de melhorar 
o suprimento do mercado interno (24/11/1993).

O deputado tratou de diversas questões econômicas de âmbito 
nacional. Foi contra a moratória de 1987, defendia que o Brasil recorres-
se ao Fundo Monetário Internacional (FMI) (27/4/1987). Analisou os 
planos Cruzado (27/4/1987) e Verão (26/1/1989); fez um paralelo entre 
a situação do Brasil durante o Plano Collor e o Japão após a Segunda 
Guerra Mundial (28/3/1990). 

Entre os temas da conjuntura internacional, tratou do “golpe 
na URSS” (22/8/1991) e do 1º Encontro de Empresários do Mercosul 
(24/10/1991), aplaudiu o presidente Fujimori, do Peru (19/3/1992), e 
analisou a globalização (11/6/1996). 

O impeachment de Collor de Mello e as questões 
eleitorais

Hatiro Shimomoto declarou-se a favor do processo de impe-
achment do presidente da República, Fernando Collor de Mello, e 
foi nomeado membro da comissão de representação da Assembléia 
formada para acompanhar o andamento do processo (29/12/1992 e 
30/11/1993). 

Defendeu a concessão do direito de votar e ser votado ao imi-
grante (22/5/1974), manifestou-se favoravelmente ao voto facultativo e 
foi contrário à aprovação do direito de voto aos maiores de dezesseis 
anos de idade (9/8/1988).

Aprovou a ampliação do mandato do presidente José Sarney, de 
quatro para cinco anos (21/3/1988), e foi contra a reeleição de gover-
nadores e presidentes da República (11/8/1993). Em 1992, Shimomoto 
pleiteou, dentro do PDS, a sua indicação como candidato à prefeitura 
de São Paulo (4/2/1992, 2/4/1992).

O Japão e os Imigrantes
Shimomoto, como todo parlamentar nissei, dedicou atenção 

especial ao Japão, às reivindicações dos imigrantes e à política diplo-
mática brasileira, “buscando o estreitamento das relações entre os dois 
países”. Esteve no Japão cinco vezes entre 1971 e 1993, em missões 
oficiais e culturais.

Congratulou-se com o povo japonês pela data nacional do Japão, 
comemorada no dia do aniversário do imperador, então em 29 de abril 
(28/4/1972). Homenageou a colônia japonesa no aniversário da imigra-
ção (19/6/1988) e saudou o desconto que os japoneses concederam no 
montante da dívida externa brasileira (6/5/1992). 

O primeiro-ministro Ryutaro Hashimoto
Durante a visita do primeiro-ministro japonês Ryutaro Hashi-

moto, lembrou que o político “teria trazido ajuda financeira ao governo 
brasileiro no valor de 2,6 bilhões de reais” (27/8/1996). Aproveitou a 
ocasião para encaminhar reivindicações dos imigrantes: direito de votar 
nas eleições majoritárias japonesas, assinatura de Tratado de Recipro-
cidade Diplomática entre Brasil e Japão, com a dispensa de visto nos 
passaportes, e uma antiga solicitação, a de concessão de pensão aos imi-
grantes com mais de setenta anos (28/8/1996). 

Em 23 de maio de 1979, o 
deputado Hatiro Shimomoto 
presidiu reunião com o  
ministro das Minas e 
Energia, César Cals, que 
visitava a Assembléia a 
convite do parlamentar, para 
debater a questão da energia 
nuclear. Em 1981, Hatiro 
condenou a instalação de 
usinas nucleares no país 
(9/6/1981).

Visita do Ministro César Cals à Assembléia
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Estados Irmãos: São Paulo e a Província de Mie 
Em 1973, o governador Laudo Natel assinou com o governador 

da Província de Mie, Ryozo Tagawa, a “Declaração de Estados Irmãos 
entre a Província de Mie (Japão) e o Estado de São Paulo (República 
Federativa do Brasil)”. Além do governador e de sua esposa, vieram à so-
lenidade o presidente da Assembléia Legislativa de Mie, deputado Koiti 
Yamamoto, e outras autoridades locais. O acordo visava a “cultuar uma 
fraternidade perene e aprofundar a compreensão e a cooperação mú-
tua nos campos da cultura, da arte, da educação, do esporte, do comér-
cio, da tecnologia, da pesca, da agricultura e da indústria” (7/11/1973). 
Como decorrência, o convênio permitiu o aperfeiçoamento da sericicul-
tura – estudo e criação do bicho da seda –, produção que viria a ganhar 
competitividade internacional (13/8/1980). Shimomoto foi coordenador 
do convênio entre 1973 e 1975. 

Dezessete anos depois da assinatura do acordo, durante recepção 
a mais uma comitiva de Mie, Shimomoto saudou a presença do gover-
nador Ryozo Tagawa, do presidente da Assembleia Legislativa, Noryiuki 
Tsunefuji e do presidente da Mie Television, Miki Natsuaki, e observou 
que se tratava da quinta vez que um governador daquela Província visi-
tava o Brasil (31/5/1990).

Dekassegui
O fenômeno dekassegui – pessoas com ascendência japonesa 

que emigram temporariamente para trabalhar – foi constantemente ana-
lisado por Shimomoto. Em discurso realizado em 1991, observou que a 
diferença salarial entre os países era imensa: no Japão ganhava-se cerca 
de 1.800 dólares por mês, salário que estimulava cerca de quatrocentas 
a quinhentas pessoas/dia a emigrarem. O deputado ressaltou a grande 
remessa de dinheiro para o Brasil feita pelos dekasseguis (12/11/1991). 

Seicho-No-Ie
Em 1972, o deputado Hatiro Shimomoto recepcionou a comu-

nidade Seicho-No-Ie, que realizou, no pátio da Assembleia, uma Oração 
em Favor do Progresso do Brasil e da Paz Mundial (25/8/1972). Ainda 
nesse ano, apresentou projeto propondo que a entidade fosse declarada 
de utilidade pública. No ano seguinte, leu em plenário a “Mensagem da 
Seicho-No-Ie aos Moços do Brasil” (12/4/1973), enalteceu a obra do 
fundador da Igreja, Masaharu Taniguchi (27/6/1973), ressaltou os bene-
fícios do movimento Seicho-No-Ie (29/6/1973). Em 1979, comemorou 
o cinqüentenário da fundação do movimento filosófico da Seicho-no-ie 

Presidente da Assembléia deputado Robson Marinho recebe visita do  
deputado Bunji Maeshiba, da Província de Shizuoka, chefiando delegação de  

técnicos agrícolas, em audiência solicitada pelos deputados Hatiro Shimomoto  
e Jihei Noda, em 20 de setembro de 1979.  

As recepções e congratulações apresentadas aos visitantes do Japão se repetiram ao longo 
do mandato do parlamentar, dezenas de vezes, refletindo a crescente interação entre o 
Brasil e o Japão. Na foto acima, os deputados Hatiro Shimomoto e Jihei Noda recebem 
comitiva da Aichi, liderada pelo deputado Kihei Takeshita, em 12 de agosto de 1983. 
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(5/4/1979) e anos depois protocolou o Requerimento 481/1995, come-
morando o 102.º aniversário do nascimento de Masaharu Taniguchi. 

Shimomoto também participou de eventos da Seicho-No-Ie no 
Paraguai (de 21 a 24 de junho de 1979 e de 18 a 21 de setembro de 1981) 
e na Argentina (de 21 a 23 de fevereiro de 1991).

Através de outro projeto, Shimomoto institucionalizou o “Dia 
da Seicho-No-Ie”, comemorado em 1.º de março (Lei 10195, de 30 de 
dezembro de 1998).

Uniformes e aulas contra drogas
Em todos os seus seis mandatos, Shimomoto integrou a Comis-

são de Educação. Apresentou dezenas de solicitações com vistas à cons-
trução, ampliação e reforma de escolas, propôs a volta da obrigatorieda-
de do uso de uniforme nas escolas públicas (Projeto de Lei 746/1991), 
defendeu a inclusão nos currículos, dos ensinos de 1.º e 2.º graus, de 
aulas sobre os problemas causados pelo uso de drogas e pela prática de 
crimes (Indicação 5836/1995).

Solicitou a realização de exames anuais para detecção de diabetes 
(Projeto de Lei 471/1985). Apresentou projeto proibindo a concessão de al-
vará de funcionamento às casas de diversões eletrônicas instaladas a menos de 
trezentos metros de estabelecimento de ensino (Projeto de Lei 288/1979).

Propôs a difusão, pelo rádio e pela televisão, de programa em lín-
gua japonesa (Moção 48/1973), defendeu a revogação da lei que proibia 

o funcionamento de escolas de língua estrangeira para menores de onze 
anos (27/5/1974) e, posteriormente, defendeu a introdução do idioma 
japonês na rede oficial de ensino (Indicação 190/1987). 

O civismo
Uma característica marcante no trabalho de Shimomoto foi a 

constante abordagem dos temas cívicos: defendeu a difusão da instru-
ção moral e cívica (26/4/1973), falou sobre as comemorações do “Dia 
da Bandeira Nacional” (19/11/1979), da “Semana da Pátria” (4/9/1991) 
e propôs a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional nas escolas 
públicas (11/6/1992). 

Em 1993, retomou a questão da execução do Hino Nacional, 
agora na rede particular de ensino (17/2/1993 e 4/6/1996). 

Falou também sobre a liberalização dos costumes na sociedade 
(27/2/1992) e sobre a exploração do sexo na televisão (11/2/1992).

Segurança
Na área da segurança pública, Shimomoto solicitou a instalação 

de novos postos e distritos policiais, aumento do efetivo e policiamento 
em diferentes localidades (Indicação 1380/1971), defendeu a unificação 
das polícias Civil e Militar (6/6/1972) e apoiou a criação de polícias mu-
nicipais (29/6/1995).

Projeto de Lei 375/1988 que tornou obrigatório  
o hasteamento da bandeira e o hino nacional  
nas escolas estaduais de 1.º grau. Nas imagens,  
a capa, a primeira folha do projeto e as  
assinaturas de apoio.
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Preocupou-se com o problema das crianças infratoras nos cen-
tros comerciais da cidade (19/4/1979) e denunciou a exploração de 
crianças nos semáforos (1/12/1994). Criticou a venda indiscriminada 
de armas de fogo e a concessão de novos portes de armas (5/11/1991, 
21/8/1996, 26/6/1995 e Moção 240/1995).

O deputado foi contra a construção de penitenciária em 
Guarulhos (29/4/1988, 5/10/1993) e abordou os acontecimentos 
na Casa de Detenção do Carandiru por ocasião da rebelião dos pre-
sos e invasão da polícia, que resultou na morte de 111 detentos 
(9/10/1992).

Reformas do Código Penal
Hatiro Shimomoto defendeu profundas reformas no Código Pe-

nal, entre elas, a aplicação da pena de morte (19/9/1991) e a volta da 
pena de chibatadas (Moção 122/1994, 29 e 30/6/1994). Indicou o traba-
lho obrigatório aos presos (Moção 320/1993, 6/4/1983 e 5/10/1993). 

Foi favorável à redução da maioridade penal para dezesseis 
anos (9/9/1993). Propôs “severas penalidades” aos responsáveis pelos 
acidentes de trânsito que estivessem embriagados, que tivessem infrin-
gido os limites de velocidade ou desobedecido à sinalização (Moção 
142/1995).

Saúde
Na saúde, manifestou-se contra o aborto (7/3/1988), suge-

riu a realização de campanhas de educação voltadas a saúde e higiene 
(4/5/1982), relacionou as propagandas de remédio na televisão a uma 
das principais causas da automedicação (28/6/1982), destacou a impor-
tância da vacinação contra paralisia infantil (24/8/1983), defendeu o 
Plano de Assistência a Saúde (PAS) – gestão da saúde através de coope-
rativas implantadas no município de São Paulo na gestão Paulo Maluf 
(19/4/1995). 

Defendeu a normatização de lei que rege as atividades das em-
presas de assistência médica, a fim de prestar ampla cobertura aos seus 
conveniados (Moção 131/1995) e foi a favor do atendimento a todas 
as enfermidades relacionadas ao Código Internacional de Doenças da 
Organização Mundial da Saúde (Moção 112/1994).

Proibição do uso de bromato de potássio na 
fabricação do pão

O deputado aprovou o Projeto de Lei 222/1989, que proibiu o uso de bromato de potássio 
na fabricação de pães e outros produtos similares (Lei 7703, de 10 de janeiro de 1992) 

Projeto de Lei 155/1996, transformado na Lei 9791, de 30 de setembro de 1997, instituiu 
nos shopping centers a obrigatoriedade de manutenção de departamento médico e de 

ambulância, para atendimento ao público. 

Departamento médico e ambulância nos shoppings
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Estacionamento na porta das farmácias

As demandas regionais e municipais 
Shimomoto encaminhou centenas de reivindicações regionais e 

municipais, defendeu a transformação de diversos municípios em estância 
turística – título concedido aos municípios, pelo governo do Estado, que 
lhes garante linhas de crédito especiais e o recebimento de verba anual 
para investimentos no setor (2/9/1983) –, a emancipação de vários distri-
tos (2/6/1992) e solicitou a pavimentação de estradas vicinais (1/2/1989).
Defendeu a instalação de aparelhos eletrônicos de controle do limite 
de velocidade nas rodovias (Moção 223/1995). 

São Paulo e a Zona Leste paulista
O deputado realizou cerca de cinqüenta pronunciamentos tratando 

de diferentes problemas urbanos de São Paulo (19/10/1998): transportes 
(17/5/1974), enchentes (10/4/1980), saneamento básico (24/4/1979), “ope-
ração tapa buracos” (1/6/1979), a modernização e a humanização da cidade 
(3/12/1991). Defendeu a construção de parques (11/12/1991), centros es-
portivos e culturais (17/4/1974) e o rodízio de carros (16/8/1995).

A Zona Leste de São Paulo ganhou atenção especial com várias 
dezenas de proposições, como a construção de escolas (29/9/1972), de re-
des de águas e esgotos (26/8/1980) e de iluminação das ruas (24/5/1972). 

Projeto de Lei 574/1997, 
transformado na Lei 10331, de 
18 de junho de 1999. Permite aos 
veículos particulares estacionarem 
na porta das farmácias, por 15 
minutos, para a aquisição de 
medicamentos ou atendimentos 
urgentes.

Propôs melhorias para o transito na Radial Leste (5/6/1972) e a constru-
ção de viadutos (16/8/1972). Também solicitou asfaltamento para ruas 
(15/8/1972), bem como a extensão do metrô (11/5/1972). Alertou para 
o problema da poluição (16/8/1973) e apresentou considerações sobre 
áreas verdes (18/6/1980). 

Na área ambiental os destaques foram a proibição da fabrica-
ção de produtos de limpeza não biodegradáveis (Moção 44/1983); o 
protesto contra a Farra do Boi, em Santa Catarina (24 e 30/3/1988); a 
carência de vegetação em São Paulo (1/6/1994) e a despoluição do rio 
Tietê (6/5/1992 e 10/6/1992). 

O deputado apresentou diferentes proposições visando à cons-
trução de quadras, ginásios, e até um estádio (Indicações 1085/1972, 
1381/1971 e 242/1974). Também solicitou a reforma de várias instala-
ções esportivas (Indicações 920/1973).

Na cultura, solicitou junto ao Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) o tomba-
mento da igreja de São João, no bairro de Pinheiros (Indicação 155/1994) 
e da igreja Nossa Senhora da Penha (21/5/1981). Defendeu a modera-
ção na linguagem usada em programa radiofônico (6/10/1972) e foi fa-
vorável à “censura mínima, de natureza classificatória” (3/8/1980).
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Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 800/1997 Lei 10032, de 10 de 
julho de 1998

Inclui no calendário turístico do Estado o Festival 
das Estrelas – “Tanabata Matsuri”, que se realiza, 
anualmente, durante o mês de julho, no bairro da 
Liberdade, na capital

PL 593/1997 Lei 10024, de 10 de 
julho de 1998

Fica incluída no calendário turístico do Estado a 
Festa do “Bom Odori”, que se realiza, anualmente, 
no último fim de semana do mês de julho, em 
Pereira Barreto

PL 518/1998 Lei 10228, de 5 de 
março de 1999

Inclui no calendário turístico do estado a “Festa 
da Cerejeira do Parque do Carmo”, que se realiza, 
anualmente, no mês de agosto, no bairro de 
Itaquera, na capital

PL 257/1983 Lei 4041, de 24 de 
maio de 1984

Dá denominação de “Pedro Celeste” à via de acesso 
que liga Tremembé à rodovia SP-123

PL 703/1987 Lei 6117, de 26 de 
maio de 1988

Dá denominação de “Prof. Neydy de Campos Melge” 
à EEPG Nossa Senhora do Caminho, no distrito de 
Itaim Paulista, nesta capital

PL 515/1991 Lei 7650, de 26 de 
dezembro de 1991

Dá denominação de “Fukiko Kobayashi” à EEPG Vila 
Operária, em Biritiba Mirim

PL 321/1991 Lei 7590, de 5 de 
dezembro de 1991

Dá denominação de “Prof. José Sanches Josende” à 
EEPG Conjunto Residencial Jardim Aeroporto, em 
Mogi das Cruzes

PL 389/1992 Lei 8127, de 11 de 
novembro de 1992

Dá denominação de “Prof. José Ribeiro Guimarães”  
à EEPG Vila São Paulo, em Mogi das Cruzes

PL 304/1993 Lei 8497, de 27 de 
dezembro de 1993

Dá denominação de “Prof.ª Leny Barros da Silva”  
à EEPG Parque das Acácias, em Assis

PL 363/1993 Lei 8468, de 8 de 
dezembro de 1993

Dá denominação de “Dr. Massaki Udihara” ao Centro 
de Saúde III – Jardim Aeroporto, na capital

PL 122/1993 Lei 8454, de 23 de 
novembro de 1993

Dá denominação de “Hiroshi Sumida” à EEPG do 
Bairro do Quilombo, em Registro

PL 914/1993 Lei 8737, de 4 de 
abril de 1994

Dá denominação de “Prof. Raul Nemenz” à 21.ª 
Delegacia de Ensino de Guaianazes, na capital

PL 913/1993 Lei 8736, de 8 de 
abril de 1994

Dá denominação de “Prof.ª Heloisa Pereira de 
Oliveira” à 11.ª Delegacia de Ensino da capital

PL 107/1972 Lei 275, de 01 de 
julho de 1974

Dá denominação de EEPG “Prof. Antônio de Oliveira 
Camargo” ao ginásio estadual do Jardim da Penha, 
na capital

PL 856/1993 Lei 8724, de 8 de 
abril de 1994

Dá denominação de “Prof.ª Maria Rosa da Costa Palo 
Mello” ao Cefam de Adamantina

PL 171/1991 Lei 9248, de 14 de 
dezembro de 1995

Altera Lei 1284/77, que trata da denominação de 
estabelecimentos oficiais de ensino

Contabilista

Sessão solene realizada por solicitação do deputado Hatiro Shimomoto para comemorar  
o Dia do Contabilista, em 26 de abril de 1991.

O deputado dedicou particular atenção aos contabilistas e aos 
problemas do setor contábil. Apresentou projeto normatizando o cre-
denciamento das empresas da área (Projeto de Lei 311/1974), discutiu 
a responsabilidade penal do profissional e a necessidade da formação 
em nível universitário (12/5/1994). Apresentou projeto declarando 
de utilidade pública a Associação de Empresas de Serviços Contábeis 
do Estado (12/4/1972). Defendeu aumentos e gratificações aos técni-
cos de administração, economistas, contadores e auditores públicos 
(15/6/1973).

Foi o autor do projeto que criou o “Dia do Empresário de Con-
tabilidade”, comemorado no dia 12 de janeiro (Projeto de Lei 344/84, 
transformado na Lei 4429/1984). Hatiro Shimomoto apresentou outras 
dezenas de propostas na área tributária.

Congratulações
Ao longo de seus mandatos, o deputado Hatiro Shimomoto 

apresentou mais de cem requerimentos propondo votos de congratu-
lações nos aniversários de diversas cidades do interior de São Paulo. 
Congratulou-se com a comunidade nipo-brasileira, com clubes esporti-
vos, escolas, bancos, universidades, personalidades, jornais e jornalistas, 
sociedades de amigos, entidades beneficentes, entre outras. Saudou a 
visita do papa João Paulo II ao Brasil (30/6/1980). 



112  |  Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo

Projeto de lei lei Ementa

PL 523/1994 Lei 9229, de 8 de 
dezembro de 1995

Dá denominação de “Waldo Adalberto da Silveira” 
ao trevo de acesso da rodovia Anhanguera (SP-330) 
com a rodovia Abraão Assed (SP-333) e a Avenida 
Presidente Kennedy, em Ribeirão Preto

PL 146/1981 Lei 3071, de 10 de 
novembro de 1981

Dá denominação de “Domingos Mignoni” à EEPG 
do Parque Santos Dumont, em Taboão da Serra

PL 139/1981 Lei 3070, de 10 de 
novembro de 1981

Dá denominação de “Professora Augusta Zacharias” 
à EEPG do Jardim Trianon, em Taboão da Serra

PL 516/1980 Lei 2839, de 12 de 
maio de 1981

Dá denominação de “Dr. Danylo José Fernandes” ao 
Fórum Distrital de Penha de França, na capital

PL 479/1980 Lei 2812, de 23 de 
abril de 1981

Dá denominação de “Professora Lucy Anna Carrozo 
Latorre” à EEPG do Jardim das Flores, em Osasco

PL 117/1972 Lei 502, de 11 de 
novembro de 1974

Dá denominação de EEPG “Professor Milton Cruzeiro” 
ao ginásio estadual da cidade A. E. Carvalho, na 
capital

PL 345/1984 Lei 4370, de 9 de 
novembro de 1984

Institui o “Dia dos Avós” a ser comemorado, 
anualmente, no dia 1.º domingo do mês de 
outubro

PL 565/1989 Lei 7360, de 11 de 
junho de 1991

Institui o “Dia do Servente de Escola”, comemorado, 
anualmente, no dia 28 de outubro

PL 605/1991 Lei 7778, de 6 de 
abril de 1992

Institui o “Dia do Instrutor Escolar”, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 16 de outubro

PL 512/1998 Lei 10195, de 30 de 
dezembro de 1998

Institui o “Dia da Seicho-No-Ie” a ser comemorado, 
anualmente, em 1.º de março

PL 344/1984 Lei 4429, de 3 de 
dezembro de 1984

Institui o “Dia do empresário de contabilidade” a ser 
comemorado, anualmente, no dia 12 de janeiro

PL 132/1996 Lei 10109, de 4 de 
dezembro de 1998

Dispõe sobre a autorização para a alienação, pelas 
escolas da rede oficial de ensino, de materiais e 
bens inservíveis

PL 485/1995 Lei 9500, de 11 de 
março de 1997

Dispõe sobre a concessão de desconto aos idosos 
em cinemas, teatros, museus e demais casas de 
espetáculo e casas de diversões

PL 574/1997 Lei 10331, de 18 de 
junho de 1999

Dispõe sobre estacionamento de veículos defronte 
de farmácias

PL 568/1983 Lei 4067, de 6 de 
junho de 1984

Institui o município de Registro como “Capital 
Paulista do Chá”

PL 155/1996 Lei 9791, de 30 de 
setembro de 1997

Institui, nos shopping centers, a obrigatoriedade 
de manutenção de departamento médico e de 
ambulância, para atendimento do público que 
específica

Projeto de lei lei Ementa

PL 222/1989 Lei 7703, de 10 de 
janeiro de 1992

Proíbe a utilização de bromato de potássio na 
fabricação de pães e outros produtos similares de 
consumo alimentar, no Estado

PL 375/1988 Lei 6757, de 15 de 
março de 1990

Torna obrigatória a execução vocal do Hino 
Nacional e o Hasteamento da Bandeira Nacional, 
semanalmente, nos estabelecimentos de ensino 
de 1.º grau

PL 757/1984 Lei 4775, de 21 de 
outubro de 1985

Declara de utilidade pública a “Associação Nacional 
de Assistência ao Diabético”, com sede na capital

PL 298/1987 Lei 5937, de 1º de 
dezembro de 1987

Declara de utilidade pública a “Cabana Espírita de 
Umbanda São Francisco de Assis”, com sede em 
Jundiaí

PL 634/1995 Lei 9423, de 26 de 
novembro de 1996

Declara de utilidade pública a “Fundação Oswaldo 
Ramos” sucessora por transformação do Ipepenhi, 
na capital

PL 598/1996 Lei 9873, de 10 de 
dezembro de 1997

Declara de utilidade pública o “Centro de Estudos 
da Língua Japonesa”, com sede na capital.

PL 452/1997 Lei 9820, de 24 de 
outubro de 1997

Declara de utilidade pública o “Instituto Paulista de 
Estudos e Pesquisas em Cirurgia Cardiovascular – 
Ipecicar”, com sede na capital

PL 410/1973 Lei 231, de 03 de 
junho de 1974

Declara de utilidade pública a “Vila Vicentina 
Frederico Ozanam”, com sede em Martinópolis

PL 277/1998 Lei 10105, de 2 de 
dezembro de 1999

Declara de utilidade pública o “Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia”, com sede em São Paulo

PL 220/1972 Lei 54, de 24 de 
novembro de 1972

Declara de utilidade pública a “Igreja Seicho-No-Ie 
do Brasil”, com sede na capital

PL 631/1988 Lei 6770, de 28 de 
março de 1990

Declara de utilidade pública a “Sociedade 
Beneficente Feminina Esperança, com sede na 
capital

PL 513/1995 Lei 9546, de 2 de 
maio de 1997

Declara de utilidade pública a “Associação de 
Combate ao Câncer de Marília e região” (ACC), em 
Marília

PL 380/1973 Lei 205, de 20 de 
maio de 1974

Declara de utilidade pública a “Associação Cultural de 
Shuzan do Brasil”, com sede na capital

PL 132/1987 Lei 5816, de 19 de 
outubro de 1987

Declara de utilidade pública a “Associação de 
Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância”, de 
Martinópolis



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  113 

KO
Y

U
 Ih

A

Nome: Koyu Iha

Data de nascimento: 30/6/1940

Natural de: Santos (SP)

Filiação: Kotoku Iha e Setsu Iha

Esposa: Yoshico Iha

Profissão: advogado

DADOS BIOGRÁFICOS

P 
rimeiro filho de uma família de onze irmãos, Koyu Iha nasceu em 
Santos em 30 de junho de 1940. Seu pai, Kotoku Iha, chegou ao 

Brasil em 1922. Depois de ser contratado em vários empregos, acabou 
montando seu próprio negócio, uma fábrica de macarrão. Durante a 
Segunda Guerra Mundial, o senhor Kotoku recebeu ultimato para, em 
24 horas, deixar Santos, cidade considerada estratégica pelo governo. A 
família foi então para Lins, onde Koyu fez o curso primário no Grupo 
Escolar Jorge Americano Diniz. Ainda durante sua infância, a família 
retornou a Santos, e Koyu completou os estudos no Colégio José Bo-
nifácio. Formou-se em Direito pela Faculdade Católica de Santos, em 
1969. Em 1963, ingressou na Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), 
onde veio a se aposentar. Na universidade iniciou sua atividade política, 
depois atuou no movimento sindical, fato que o projetou e possibilitou 
suas eleições a cargos públicos.

Koyu Iha elegeu-se vereador por São Vicente em 1968, era o seu 
primeiro mandato. Foi reeleito em 1972, sendo o vereador mais votado da 
cidade. Em 1975 renunciou à vereança para assumir uma cadeira de depu-
tado estadual. Dois anos depois voltou a São Vicente, dessa vez como pre-
feito. Foi considerado pelo jornal O Estado de S. Paulo o melhor prefeito 
do interior e litoral. Em 31 de janeiro de 1981, renunciou à prefeitura, em 
protesto pela prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores deter-
minado pelo governo central, e retomou suas funções na Cosipa. 

Militou na oposição ao governo militar. Esteve no partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de 1968 a 1979 − até a cria-
ção do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), ao qual 
se filiou, nele permanecendo até 1988. Saiu para participar da fundação 
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Nessa agremiação, 
ocupou vários cargos de direção.

Em 1982 foi novamente eleito deputado estadual. Na legisla-
tura seguinte candidatou-se à Câmara Federal, elegendo-se deputado 
Constituinte. Foi reeleito por mais duas vezes, ficando no Congresso 
de 1987 a 1999. 
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legislatura Posse Votos Partido Observações

8.a (1975-1979) 15/3/1975 24.830 MDB
Renunciou ao mandato em 
31/1/1977. Assumiu a prefeitura de 
São Vicente

10.a (1983-1987) 15/3/1982 55.325 PMDB
Renunciou em 1/2/1987. Assumiu o 
mandato de deputado federal.

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Serviço Civil 1975 Efetivo

Promoção Social 1975/1976 Suplente

Cultura, Esportes e Turismo 1975
Efetivo/Vice-
presidente

Comissão Especial de Inquérito com a finalidade 
de apurar irregularidades no contrato entre a 
Fepasa e a Fábrica Nacional de Vagões

1975 Efetivo

Administração Pública 1976 Efetivo

Participação nas comissões legislativas

Koyu Iha na Assembléia legislativa O deputado integrou várias comissões de representação da As-
sembléia. Foi à 1.ª Conferência do Meio Ambiente realizada em Cuba-
tão (29/10 a 1/11/1975), ao Encontro Nacional das Comissões de Meio 
Ambiente (1985), ao Congresso da Coordenação Nacional da Classe 
Trabalhadora (CONCLAT), na Praia Grande, em 1986, e participou, no 
mesmo ano, do Grupo de Trabalho formado para estudar a questão da 
privatização e automação do porto de Santos.

Na Assembléia, Iha apresentou muitas reivindicações que aten-
diam às cidades do litoral paulista, especialmente São Vicente e as do 
Vale do Ribeira. A área dos transportes recebeu o maior número de pro-
postas. Koyu também teve uma atuação importante nas áreas de educa-
ção, saúde e meio ambiente. O trabalho de Koyu era voltado a suprir as 
carências dos segmentos sociais menos favorecidos, inclusive os índios.

A luta pela redemocratização
Koyu ressaltou que faz parte de uma geração que teve como 

grande objetivo a luta pela redemocratização. Como vereador, foi 
detido quatro vezes para “prestar esclarecimentos”. Muito embora 
se mantivesse na oposição ao governo autoritário, não se alinhou a 
nenhuma organização da esquerda radical. Declarou que se identifi-
cava com as posições do deputado Paulo Nakandakare, defensor das 
reformas de base.22

Concorreu às eleições legislativas estaduais por duas vezes, com 
um intervalo de sete anos entre elas. Mesmo tendo esse período trans-

Koyu Iha em seu gabinete na Assembléia Legislativa de São Paulo

Mandatos na ALESP

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Cultura, Ciência e Tecnologia 1976
Efetivo/Vice-
presidente

Assuntos Municipais 1983/1985/1986 Efetivo

Administração Pública 1983/1984 Suplente

Serviços e Obras 1985/1986 Suplente

Defesa do Meio Ambiente 1985/1986
Efetivo/Vice-
presidente
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corrido sob governos autoritários, as conjunturas foram distintas. Na 
primeira eleição, em 1974, começava o governo presidencial do general 
Ernesto Geisel; o país iniciava um período de “distensão”, com uma 
política de abertura lenta, gradual e segura. No entanto, ainda acon-
teceram os assassinatos do jornalista Wladimir Herzog e do operário 
Manuel Fiel Filho, atribuídos à chamada “linha dura”, que mantinha 
atuação no aparelho repressivo, e se opunha a qualquer avanço para o 
restabelecimento das liberdades democráticas. Foi somente no final do 
governo Geisel, em 31 de dezembro de 1978, que o Ato Institucional  
n° 5 (AI-5) foi suspenso. Já em 1983, quando Koyu Iha assumiu seu se-
gundo mandato, o Brasil vivia um tempo de conquistas importantes para 
a democracia, com o pluripartidarismo e o retorno das eleições diretas 
para os governos estaduais.

 Composição na Assembléia 
Nas eleições de 1974, a Aliança Renovadora Nacional (Arena) 

elegeu 25 deputados, entre eles, os nikkeis Hatiro Shimomoto e Shiro 
Kyono, contra 45 do MDB, de Koyu Iha e Jihei Noda. O Estado foi 
governado pelo arenista Paulo Egydio Martins (1975-1979). Os prefei-
tos eram indicados pelo governador − assumiram, no período, Miguel 
Colassuono (1973-1975) e Olavo Setúbal (1975-1979), ambos da Are-
na. O MDB ganhou a eleição para o Senado, elegendo o ex-prefeito de 
Campinas, Orestes Quércia. 

Com a volta das eleições diretas para governador (1982) foi 
eleito o senador oposicionista André Franco Montoro. Na Assembléia, 
depois da reforma eleitoral, quatro partidos obtiveram representação. 
Lá estavam: o PMDB, formado majoritariamente por ex-integrantes do 
MDB, com metade dos membros da Casa, ou seja, 42 deputados, entre 
eles Koyu Iha; o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com onze repre-
sentantes; o Partido Democrático Social (PDS), com 22 deputados, e o 
Partido dos Trabalhadores (PT), com nove deputados, vindos, princi-
palmente, do movimento sindical e popular.

Em seu primeiro mandato Koyu foi à tribuna 127 vezes e apre-
sentou cem proposições. Já no segundo discursou apenas 52 vezes, 
porém, apresentou 382 projetos. Sua atuação nas questões administra-
tivas certamente foi influenciada pela experiência como prefeito, bem 
como pelas novas políticas administrativas introduzidas pelo governa-
dor Franco Montoro.

O governo de Franco Montoro
Entre as principais realizações do governador André Franco 

Montoro (1983-1987) está a descentralização administrativa do Estado 
− que foi dividido em 42 regiões −, a municipalização da merenda e das 
construções escolares, a implantação do Ciclo Básico de Educação − no 
primeiro grau −, a ampliação da rede de água e esgoto, a construção de 
quase 4 mil quilômetros de estradas vicinais, a expansão da linha leste–
oeste do Metrô e o reequipamento das Polícias Militar e Civil. 

Koyu Iha defendeu as políticas do governador Franco Montoro, 
especialmente a descentralização e o apoio aos municípios (6/8/1984).

Koyu Iha com senador Franco Montoro, em 16 de agosto de 1976.

Visita do prefeito da capital, Altino Lima recebido por deputados,  
em 6 de abril de 1986.
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A Campanha das Diretas-Já para Presidente
Em novembro de 1983, teve início a maior mobilização política 

da história, a Campanha das Diretas-Já, que acabou sendo frustrada pela 
rejeição da emenda à Constituição, conhecida como Emenda Dante de 
Oliveira. Em 1984, aconteceu a eleição indireta de Tancredo Neves, que 
faleceu antes da sua posse, quando assumiu o vice-presidente, José Sar-
ney. No período que se seguiu realizou-se a Assembléia Nacional Consti-
tuinte, em 1987 e, em 1989-1990, a eleição direta e a posse do presidente 
Fernando Collor de Melo.

A última eleição indireta à prefeitura de São Paulo
Em 1983, realizou-se a última eleição indireta para prefeito da 

capital. A Assembléia escolheu Mário Covas, que foi eleito por um voto 
− o do deputado Néfi Tales, que, por ser presidente, votou duas vezes, 
desempatando. Covas seria sucedido, em eleição direta, por Jânio da 
Silva Quadros, em 1985.

Prefeito Mário Covas na Assembléia, no final de seu mandato, em 1985

A redemocratização e a crise econômica
A redemocratização foi o tema central dos discursos de Koyu Iha 

entre 1975 e 1976. Tratou do processo de abertura política, iniciado pelo 
presidente Geisel (26/6/1975), defendeu o cumprimento do calendário 
eleitoral (24/3/1976), criticou a Lei Falcão e as regras para as eleições 
municipais (19/10/1976). Segundo o parlamentar, “minha luta era cons-
titucional, por eleições diretas, democracia, era uma posição ideológica, 
doutrinária”. 

No segundo mandato, o deputado Iha voltaria a falar em 
democratização, quando questionou “a verdadeira democracia” 

(30/9/1983) e defendeu uma nova reforma partidária e eleitoral 
(3/4/1985), bem como eleições diretas para todas as prefeituras 
(6/5/1985). 

A crise econômica entrava em sua fase mais aguda, com a cha-
mada “estagflação” − recessão com inflação gigantesca, levando o país 
a enorme carestia. Seguiram-se os planos econômicos, já na presidência 
de José Sarney, com resultados efêmeros. Nesse contexto, deu-se início 
ao fenômeno dekassegui − brasileiros, descendentes de japoneses, bus-
cando alternativas na imigração para o Japão. 

Koyu Iha destacou o problema do desemprego no país 
(25/8/1983), manifestou preocupação com a dívida externa 
(5/6/1985) e analisou o programa de estabilização econômica im-
plantado pelo governo Sarney (7/3/1986). Em 1987, o Brasil decla-
rou a moratória da dívida externa. O período ficou conhecido como 
a “década perdida”.

Isenções aos pequenos produtores e apoio à pesca
Koyu Iha solicitou subsídios, concessões de benefícios e su-

portes técnicos, material e financeiro para os agricultores, sobre-
tudo para os pequenos produtores. Defendeu isenção dos juros de 
financiamento destinados à aquisição de sementes e mudas (Moção 
126/1976). Pediu benefícios fiscais para os agricultores, na aqui-
sição de veículos a álcool (Moção 574/1983). Solicitou isenção do 
Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) sobre maçãs e pe-
ras nacionais (Indicação 2412/1984). Indicou tributação diferen-
ciada para as terras da região metropolitana utilizadas em planta-
ção de verduras (Indicação 2547/1984).  Defendeu a concessão de 
subsídios aos insumos utilizados pelo pequeno agricultor (Moção 
218/1985). Propôs a implantação da Patrulha Rural de Combate e 
Controle das Ervas Daninhas, para servir aos pequenos agricultores 
(Indicação 901/1985). 

Defendeu a adoção de medidas repressivas contra os atravessa-
dores que atuavam na Central de Abastecimento de São Paulo (Cea-
gesp) (Indicação 1688/1975).

A pesca também foi tema recorrente em suas manifestações, de-
fendeu a construção de novos entrepostos de pesca em Santos (Moção 
117/1976) e em Mongaguá (Moção 213/1986). Pediu providências vi-
sando à eliminação da poluição e da pesca predatória nos mangues de 
São Vicente (Indicação 799/1984). 
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Lixo, redes de água e esgotos e emissário submarino 
Koyu Iha defendeu a formação de consórcios público-privados, 

visando à criação de companhias exploradoras de lixo para industriali-
zação (Indicação 3073/1983). Solicitou o reinício das obras do emissário 
submarino de esgotos de Santos e de São Vicente (Indicação 1292/1975). 
Apoiou a criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para inves-
tigar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sa-
besp), em Santos (8/9/1975). 

Defendeu a instalação de redes de água e esgoto e estações de 
tratamento, em municípios da Baixada Santista, do interior e na capital 
(1/12/1975 e 7/4/1976).

A Interligação Santos-São Paulo
Koyu Iha encaminhou ao governo estadual pedidos para a re-

alização de obras de pavimentação de estradas, construção de contor-

nos, interligações e outras melhorias no interior e no litoral. Também 

defendeu a abertura de novas estradas (Indicação 1556/1975), o pro-

longamento de outras (Indicação 2777/1985) e a duplicação de trechos 

(Indicação 3071/1983). 
Direcionou grande parte de seu trabalho à interligação entre 

Santos e São Paulo, principal tronco de transportes de todo o Estado. A 

Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes mereceram atenção especial. 

Propôs a introdução de guinchos para auxiliar os usuários (Indicação 

412/1984), novos sistemas de iluminação (Indicação 3207/1983) e de si-

nalização (Indicação 168//1984), a construção de passarelas e postos de 

polícia (Indicação 1450/983), entre outros. Também solicitou melhorias 

para a Estrada Velha (7/5/1975). 
Em 1976, defendeu a recuperação do Caminho do Mar 

(6/4/1976), e mais tarde propôs a reabertura da Estrada Velha, no senti-
do São Paulo-Santos, para fins turísticos (Indicação 3083/1984).

Koyu Iha apresentou propostas para o aprimoramento do transpor-
te entre as cidades litorâneas, com destaque para a implantação de trólebus 
ligando a cidade de Santos às cidades de São Vicente, Praia Grande, Cuba-
tão e Guarujá (Indicação 2429/1983). Solicitou também o aumento do nú-
mero de balsas para travessia do canal de Bertioga (Indicação 498/1984).

As ferrovias também foram objeto de diversas de suas solici-
tações, como a volta das linhas de trens para passageiros (Indicação 

2172/1984) e o restabelecimento dos horários dos trens (19/4/1976). 
O deputado propôs a concessão de passagem gratuita às pessoas com 
mais de 65 anos em trens da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa) e da Rede 
Ferroviária Federal (Indicação 248/1984 e Moção 71/1984).

Koyu encaminhou reivindicações junto às empresas de ônibus 
interurbanos e às autoridades da área pedindo o aumento das linhas de 
ônibus intermunicipais (Indicação 2425/1984), a ampliação do horário 
de funcionamento noturno (Indicação 2824/1975), a instalação de toa-
letes (Projeto de Lei 158/1976), entre outras. 

Preocupado com o preço das passagens para os estudantes, de-
fendeu descontos no percurso entre o Litoral e São Paulo (18/9/1975). 
No ano seguinte, solicitou desconto de 50% no pedágio do sistema 
Anchieta-Imigrantes aos estudantes moradores de Santos (Indicação 
47/1976). Também propôs a concessão de passes gratuitos nos trens da 
Fepasa para estudantes e universitários de até 24 anos de idade (Indica-
ção 2187/1984).

Educação
Para a área da educação, Koyu apresentou solicitações de re-

forma, ampliação e instalação de novas escolas. Requereu a criação 
de escolas agrícolas (26/8/1975) e a implantação de salas especializa-
das para crianças portadoras de deficiência na rede pública (Indicação 
3427/1983).

Propôs a implantação de uma política de educação em defesa do 
meio ambiente, como a inclusão da disciplina “conservação do solo” nos 
currículos das redes dos ensinos de 1.º e 2.º graus (Moção 248/1985). 
Apresentou reivindicações visando eliminar o deficit de salas de aula na 
rede estadual da Baixada Santista (Indicação 550/1975). 

Propôs a realização de campanha de preservação das escolas, 
em favelas e na periferia, principalmente contra os atos de vandalismo e 
violência (Indicação 3154/1984).

O combate às doenças
Na saúde, Koyu empenhou-se no combate às doenças que afeta-

vam a população mais pobre. Tratou do combate ao surto de encefalite 
na Baixada Santista (Indicação 489/1975), do combate a picada do in-
seto Trypanossoma cruzi ou barbeiro − transmissor da doença de Chagas 
− no Vale do Ribeira (16/9/1975,  7/5/1976 e Indicação 2357/1975), da 
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vacinação contra a meningite, em Mairinque (Indicação 330/1975). Soli-
citou recursos financeiros para o combate e a erradicação da esquistosso-
mose (Moção 206/1975) e a adoção de medidas de controle e combate à 
febre amarela (Indicação 2128/1985). Pediu medicamentos de combate 
à hanseníase, para os centros de saúde (Moção 103/1984) e verbas para 
combater a malária (Indicação 633/1984). Defendeu o aumento da pro-
dução de medicamentos populares (Indicação 205/1984). 

Koyu Iha solicitou, para o litoral, o credenciamento de mais 
centros de atendimento que prestavam socorro às vítimas de picada de 
cobra e, nessa mesma iniciativa, requereu mais verbas para o Instituto 
Butantã (Indicação 1025/1986). 

Em 1987, o deputado apresentou e aprovou emenda ao orça-
mento do Estado destinando recursos para o combate da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (Aids); na época surgiam os primeiros ca-
sos da doença no Brasil.

Na assistência social, ressaltou sua preocupação com a criança 
abandonada, problema que vinha adquirindo grande dimensão já na 
década de 1970 (22/9/1976). Também solicitou assistência ao pequeno 
caiçara (24/9/1975) e defendeu medidas para amparar os moradores dos 
mangues da Baixada Santista (18/11/1975).

Sistema de conservação do solo e da água

Projeto de Lei 397/1985, de autoria do deputado Koyu Iha, que instituiu o sistema de 
conservação do solo e da água no Estado.

Na área ambiental, Koyu Iha destacou-se com a aprovação da 
Lei 5005, de 14 de abril de 1986, de sua autoria, instituindo o sistema 
de conservação do solo e águas no Estado de São Paulo, e também tra-
tou do processo de fluoretação da água (Indicação 867/1984). Solicitou 
vigilância redobrada nas bacias hidrográficas (Indicação 3106/1983), 
máximo rigor na fiscalização dos transportes de cargas tóxicas no por-
to de Santos (Indicação 2899/1985) e maior fiscalização nas encostas 
da serra do Mar, na Baixada Santista (Indicação 749/1985). Propôs 
o aumento dos recursos financeiros e do efetivo do 1º Batalhão de 
Polícia Florestal e de Mananciais da Polícia Militar, objetivando me-
lhor fiscalização da região da Baixada Santista (Indicação 2661/1984). 
Abordou a situação dos rios paulistas, já muito poluídos (19/8/1975 e 
5/12/1984). 

Pediu a constituição de uma Comissão Especial de Inquérito 
para discutir a real situação da serra do Mar, que muito o preocupava 
(Requerimento 1794/1985).

Defendeu o plantio da árvore pau-brasil nas escolas e demais 
logradouros públicos (Indicação 2275/1985). Nessa mesma área de atu-
ação, também ganharam destaques suas propostas de preservação do 
morro da Glória, no Guarujá (Indicação 4242/1975), e da Reserva Flo-
restal de Jacupiranga (10/5/1976).

Preservação, restauração e tombamento
Na cultura, o deputado solicitou recursos para a preservação da 

igreja Matriz de Itanhaém (Moção 418/1984) e para a restauração do 
Casarão do Chá, em Mogi das Cruzes (Indicação 382/1984). Propôs a 
criação de um grupo de trabalho para tratar da restauração do Forte 
de Santo Amaro (Indicação 1393/1986) e defendeu junto ao Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 
(Condephaat) a continuidade dos estudos que visavam o tombamento 
dos morros Icanhema e Munduba, nas praias do Guaiúba e Santa Cruz 
dos Navegantes, no Guarujá (Indicação 2226/1984).

Segurança e Justiça
Na área da segurança predominaram, na atuação do deputado, 

os pedidos de aumento dos efetivos e de instalação de novos postos po-
liciais e delegacias. 

Koyu Iha defendeu a implantação de delegacia regional da mu-
lher e, para a Baixada Santista, a construção de um presídio (Indicação 
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436/1975) e o policiamento em rodovias, escolas e regiões periféricas 
(Indicação 1933/1984).

Uma importante proposta na área da justiça foi o pedido de re-
forma do sistema carcerário do Estado (Indicação 2183/1984).

O funcionalismo e os trabalhadores celetistas
Koyu encaminhou várias reivindicações voltadas ao funciona-

lismo público. Discutiu a criação da carreira de pesquisador científico 
(14/10/1975), de perito criminal e de engenheiro agrícola (22/11/1983). 
Abordou o problema da acumulação de cargos nas funções públicas 
(Projeto de Lei 320/1985) e fez propostas para o reenquadramento das 
carreiras de Estado (Indicações 2819/1984). Indicou o pagamento de 
adicionais de periculosidade (Indicação 410/1985), defendeu reajustes 
salariais dignos (Indicação 3185/1983) e a manutenção do poder aquisi-
tivo dos aposentados (25/6/1975).

Koyu Iha também apresentou as reivindicações dos traba-
lhadores celetistas – regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) –, como a concessão do abono-emergência para os 
portuários (Moção 432/1976). Solicitou providências visando à di-
minuição dos acidentes e das doenças em decorrência do trabalho 
(13/5/1976). Defendeu a manutenção dos salários dos emprega-
dos da Cosipa afastados por leucopenia – diminuição dos glóbulos 
brancos do sangue (Moção 131/1985). Exigiu o aperfeiçoamento 
dos serviços do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) 
(30/6/1976). 

Solicitou a revisão da fórmula de cálculo dos proventos dos 
inativos (Moção 72/1986), a concessão de aposentadoria por idade ao 
segurado que tivesse contribuído por sessenta vezes (Moção 62/1986). 
Reivindicou o pagamento pelo INPS de dívidas com os mutilados por 
acidente de trabalho (Moção 451/1985).

Defendeu a extensão dos benefícios da previdência social ur-
bana aos trabalhadores rurais (Moção 12/1985) e propôs a criação de 
organismo federal de defesa do consumidor (Moção 297/1975). 

Índios
Koyu Iha apresentou as reivindicações dos índios moradores do 

litoral e da periferia da capital. Solicitou autorização para que os índios 
da região de Ubatuba pudessem comercializar sua produção artesanal 

nas margens das estradas (Indicação 2274/1985), especialmente da ro-
dovia Rio–Santos (Moção 368/1985).

Solicitou o fornecimento de suplemento alimentar, como a me-
renda escolar, à comunidade guarani do Estado (Indicação 2897/1985).

Defendeu a substituição do presidente da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), por alguém escolhido pelos próprios índios (Moção 
446/1985). Solicitou a criação de uma delegacia da Funai, em Santos, 
depois de ouvidas as lideranças guaranis (Moção 249/1985).

O Vale do Ribeira
O parlamentar solicitou a construção de casas populares no Vale 

do Ribeira (23/9/1975) e retomou a discussão sobre os problemas do 
Valo Grande, defendendo a eliminação dos bloqueios das águas do rio 
Juquiá (30/3/1976 e Indicação 266/1976). Defendeu a extensão das 
obras de eletrificação à zona rural do litoral e do Vale do Ribeira (Indi-
cação 2351/1984).

Japoneses
Koyu Iha recebeu e acompanhou diversas delegações japonesas 

em visita à Assembléia. Representando o PMDB, saudou os visitantes de 
Osaka (21/8/1985). Destacou a importância da IV Reunião do Comitê 
Econômico Nipo-Brasileiro (8/4/1986). Apresentou votos de congratu-
lações a várias entidades e associações ligadas à colônia japonesa, entre 
elas a Associação Okinawa do Brasil, com sede na capital. 

Inauguração de Exposição de Arte Brasil–Japão, na ALESP, em 3 de junho de 1975.
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A Estância Balneárea de São Vicente

Capa e parecer do Projeto de Lei 53/1975, que propôs o reconhecimento  
do município de São Vicente como estância balneária.

Koyu Iha é autor da Lei 3878, de 19 de outubro de 1983, que 
denominou Deputado Esmeraldo Tarquínio a ponte sobre o Mar 
Pequeno, em São Vicente (Projeto de Lei 301/1983). Na foto, Esmer-
aldo Tarquínio, o primeiro deputado negro eleito depois da reabertura 
da Assembléia, em 1947. Exerceu seu mandato na 5ª Legislatura (1963-
1967).  

Projeto de lei lei Ementa

PL 53/1975
Lei 1358, de 7 de julho de 
1977

Reconhece o município de São 
Vicente como estância balneária.

PL 365/1976
Lei 1269, de 12 de abril de 
1977

Dá denominação de “Margarida 
Pinho Rodrigues” à EEPG de Vila 
Margarida, em São Vicente.

PL 301/1983
Lei 3878, de 19 de outubro 
de 1983

Dá denominação de “Esmeraldo 
Tarquínio” à ponte sobre o Mar 
Pequeno, localizada no município 
de São Vicente.

PL 581/1983
Lei 4212, de 3 de setembro 
de 1984

Dá denominação de “Prof. Paulo 
Trajano da Silveira Santos” à EEPG 
Jardim São Francisco, subdistrito de 
Nossa Senhora do Ó.

PL 48/1984
Lei 4179, de 23 de julho 
de 1984

Dá denominação de “Prof. Leonor 
Guimarães Alves Stoffel” à EEPG do 
bairro da Estação, em São Vicente.

PL 489/1985
Lei 4870, de 2 de 
dezembro de 1985

Dá denominação de “Profª Massako 
Higashioka” à EEPG do Jardim 
Campestre, em Itapecerica da 
Serra.

PL 151/1986
Lei 5290, de 9 de setembro 
de 1986

Declara de utilidade pública o 
“Lar Vicentino”, com sede em São 
Vicente.

PL 397/1985
Lei 5005, 14 de abril de 
1986

Institui o sistema de conservação 
do solo e da água no estado de 
São Paulo.

Projetos aprovados
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P 
rimeiro dos sete filhos dos imigrantes Shigueo e Sumiyo, Paulo Seiti 
Kobayashi nasceu em Ribeirão Pires. Ainda jovem começou a dar 

aulas na colônia japonesa do Macuco, em Campinas. Em 1962, aos de-
zessete anos, chegou à cidade de São Paulo, onde fez o curso de madu-
reza (educação de jovens e adultos, substituído anos depois pelo curso 
supletivo) no Colégio Santa Inês, escola em que posteriormente se tor-
nou professor. Logo mostrou talento para o magistério. Graduou-se pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em geografia, 
disciplina que lecionou durante quase vinte anos no curso Objetivo. 

Já na universidade, demonstrou inclinação para a política ao 
exercer o cargo de vice-presidente do diretório acadêmico, nos anos de 
1966 e 1967.

O primeiro mandato legislativo de Paulo Kobayashi foi de de-
putado estadual, alcançado em 1974. Elegeu-se novamente para o Par-
lamento paulista em 1982 e 1994. Professor com grande prestígio, tinha 
nos alunos a sua principal base eleitoral, além de contar com o apoio da 
comunidade japonesa.

Em 1988, ajudou a fundar o Partido da Social Democracia Brasi-
leira (PSDB) e conquistou uma vaga de vereador da capital paulista. Foi 
escolhido vice-presidente da Câmara Municipal em 1988 e presidente 
em 1992. Nesse período foi também presidente do Diretório Municipal 
do PSDB de São Paulo. Reelegeu-se vereador em 1992 e renunciou para 
assumir mais um mandato de deputado estadual. 

Em 1998, foi eleito deputado federal e coordenou a bancada 
paulista na Câmara Federal. Quatro anos depois, reelegeu-se com quase 
110 mil votos. Fez parte das seguintes comissões: Defesa do Consumi-
dor, Indústria e Comércio, Cultura e Desporto, Educação e Cultura, Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional. Integrou, ainda, diversas comissões 
especiais, como a dos Precatórios e a da Prorrogação da Contribuição 
Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Cré-
ditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 

Kobayashi faleceu no dia 26 de abril de 2005, vítima de câncer.

Nome: Paulo Seiti Kobayashi

Data de nascimento: 30/6/1945

Natural de: Ribeirão Pires (SP)

Filiação: Shigueo Kobayashi e Sumiyo 

Kobayashi

Esposa: Ie Kheng Kho Kobayashi

Filhos: Victor Kobayashi e Jéssica 

Kobayashi

Profissão: geógrafo e professor
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Falecimento: 26/4/2005
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Paulo Kobayashi na Assembléia 
legislativa

Mandatos na ALESP

Eleito deputado estadual pela primeira vez em 1974, pela 
Aliança Renovadora Nacional (Arena), logo passou a integrar a Are-
na de Vanguarda, ala do partido que manifestava divergências com 
o sistema político-econômico vigente e defendia a redemocratização 
imediata do país. 

Refletindo a sua atuação profissional, a educação sempre teve 
destaque nas propostas por ele apresentadas. Já em seus discursos pre-
valeceram os temas concernentes a questões da vida política, ficando 
evidente em sua trajetória o perfil de hábil articulador político. 

Paulo Kobayashi não se reelegeu em 1978, mas retornou à As-
sembléia Legislativa em 1983, desta vez pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), no qual exerceu a vice-liderança da 
bancada. 

Eleito novamente em 1995, foi escolhido por seus pares presi-
dente da Assembléia Legislativa para o biênio 1997/1999.  É notável na 
sua carreira política o fato de ter sido o primeiro político nissei a ocupar 
a presidência dos Poderes Legislativos municipal e estadual.

Sua relação com a comunidade oriental sempre foi muito 
próxima. Integrou várias comitivas parlamentares que visitaram o 
Japão – assinou convênios para a área da saúde –, visitou instituições 
e acompanhou a situação da comunidade brasileira que vivia no país 
(dekassegui). 

Participação nas comissões legislativas

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Educação 1975/1976
Efetivo/
vice-presidente

Transportes e Energia 1975/1976 Suplente

Agricultura e Pecuária 1975/1976
Efetivo/
vice-presidente

CEI que analisou a situação do saneamento 
básico do saneamento do Estado

1975 Efetivo

Transportes e Comunicações 1976 Suplente

Economia e Planejamento 1983/1984 Suplente

Educação 1983/1986 Suplente

Transportes e Comunicações 1983/1996 Efetivo

Defesa do Meio Ambiente 1983/1986 Suplente

Cultura, Ciência e Tecnologia 1984
Efetivo/
vice-presidente

Serviços e Obras Públicas 1985/1986 Efetivo

Redação 1986/1995 Suplente

Constituição e Justiça 1995/1996 Suplente

legislatura Posse Votos Partido

  8.ª (1975-1979) 15/3/1975 25.535 Arena

10.ª (1983-1987) 15/3/1982 67.415 PMDB

13.ª (1995-1999) 15/3/1995 48.489 PSDB

Presidente da Assembléia Paulo Kobayashi, na sala da presidência, em 7 de maio de 1998.
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Em 1983, participou da Comissão de Representação para parti-
cipar do XXVII Congresso Estadual de Municípios. Também integrou 
a Comissão de Representação para participar do 1.º Congresso Paulista 
de Prefeitos, em 1986.

O primeiro mandato
A atuação de Kobayashi revela uma particularidade do proces-

so de redemocratização do Brasil: a cisão nas bases políticas da Arena 

quando o presidente Ernesto Geisel assumiu, em 1974, e estabeleceu 

como diretriz de seu governo a distensão política, para o retorno à de-

mocracia.

Com uma atitude ousada, o senador Teotônio Vilela, da Arena 

de Alagoas, questionava abertamente a política do governo e cobrava a 

imediata redemocratização nacional, com discursos que lhe valeram o 

apelido de “Menestrel das Alagoas”. As posições do senador tiveram 

grande ressonância dentro do partido, dando origem a uma linha de 

pensamento que ficou conhecida como Arena de Vanguarda. 

Desde o início de seu mandato, Paulo Kobayashi se identificou 

com essas propostas e assumiu a liderança da corrente em São Paulo. 

Como desdobramento, formaram-se dois grupos na bancada da Arena: 

o de vanguarda e o da maioria, que manteve o apoio ao governador Pau-

lo Egydio Martins e ao governo federal. O impasse só foi superado com 

a reorganização partidária, em 1979.

Divergências entre membros da Arena e o governo já não eram 

novidade. Alguns civis que participaram ativamente da deposição do 

presidente João Goulart acreditavam que, em seguida, os militares dei-

xariam o governo. No entanto, as manobras para prorrogar sua per-

manência no poder e a crescente arbitrariedade do regime provocaram 

insatisfação, originando dissidências. 

No Parlamento paulista, Paulo Kobayashi apresentou 65 pro-

posições, a maior parte no primeiro mandato. Foram trinta projetos de 

lei, dezesseis aprovados. A maioria tratou da denominação de próprios 

públicos e de declaração de utilidade pública a entidades assistenciais. 

Também foi de sua autoria lei que determinou a instalação de telefo-

nes públicos nas escolas da rede pública estadual. Quase metade das 

proposições de Kobayashi esteve voltada aos interesses da capital, seu 

principal reduto eleitoral. Também ganharam destaques as cidades de 

Bastos e Pedreira. Em seus discursos, prevaleceram os assuntos da polí-

tica nacional e internacional. 

Democracia liberal com desenvolvimento social
Dois meses depois de tomar posse, em 1975, Kobayashi congratu-

lou-se com Teotônio Vilela por seus pronunciamentos em relação à situação 
institucional brasileira (15/5/1975). O deputado acreditava que enquanto 
o quadro institucional democrático não estivesse definido, o exercício do 
mandato não passaria de uma “brincadeira de ser deputado”. Aplaudiu o 
pronunciamento do então embaixador do Brasil na França, Delfim Neto, 
que afirmou: “O liberalismo econômico é precedido pelo liberalismo po-
lítico”. Kobayashi ressaltou a importância de uma democracia liberal, pois 
acreditava que “o principal compromisso com os eleitores, atualmente, é o 
de lutar pela ‘normalização democrática do país’” (28/5/1975). 

Em agosto do mesmo ano, ressaltou que o crescimento econô-
mico acentuado teria produzido grande concentração de riquezas nas 
mãos de um pequeno número de pessoas (22/8/1975); em setembro, 
criticou a condução do processo de “distensão política” (25/9/1975) e, 
em novembro, afirmou ser “antiextremista” e “adepto da democracia, 
da politização com desenvolvimento social, com reformas estruturais” 
(26/11/1975). 

A linha-dura
Em oposição à Arena de Vanguarda estava a chamada linha-du-

ra, que, defendendo o endurecimento político, afrontava a decisão de 
liberalização do presidente Ernesto Geisel. O grupo mantinha grande 
influência sobre o aparato repressivo estatal e o Serviço Nacional de 
Informações (SNI), agindo com certa autonomia, o que levou o idea-
lizador do SNI, general Golbery do Couto e Silva, a afirmar que tinha 
criado “um monstro”. 

Naquele período, diversos acontecimentos produziram grande 
tensão política na sociedade. Entre eles, as mortes do jornalista Wladi-
mir Herzog, da TV Cultura, e do operário Manoel Fiel Filho; a repressão 
aos estudantes e operários que organizavam as comemorações do Dia 
Internacional do Trabalho, em 28 de abril de 1977; e a violenta invasão, 
no mesmo ano, do campus da PUC/SP, local da realização do 3.º En-
contro Nacional dos Estudantes, que fora proibido pelo governo federal. 
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O governo de Paulo Egydio Martins
Esse quadro de conflito político e social contribuiu para desgas-

tar o governo de Paulo Egydio Martins, sucessor de Laudo Natel, elei-
to de forma indireta, para o período 1975-1979. Como agravante, logo 
no início de seu governo, Paulo Egydio Martins enfrentou a epidemia 
de meningite meningocócica, na Região Metropolitana da Grande São 
Paulo, e a de encefalite, no litoral sul. 

O governador inaugurou a rodovia dos Bandeirantes e a pista as-
cendente da rodovia dos Imigrantes, elevou o número de regiões metro-
politanas dotadas com sistemas de água e esgoto, criou a Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), além de, no Hospital 
das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), construir o prédio 
dos Ambulatórios, o Instituto do Coração e o Instituto da Criança. Ain-
da ergueu o Hospital Universitário do Butantã e o Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto.

Paulo Kobayashi manifestou constantes divergências com o go-
vernador Paulo Egydio Martins, definindo seu governo como “o pior 
que o Estado teve nos últimos trinta anos” (9/5/1977).

As correntes da Arena e o bipartidarismo
Durante todo o seu primeiro mandato, Kobayashi defendeu a vol-

ta do pluripartidarismo (19/9/1975). Relatou que existiam três correntes 
na Arena: “Uma parte é conservadora, de centro-direita e espera as deci-
sões do governo; outra é de centro-esquerda, mais radical; e uma terceira 
ala, liberal-democrata, mais moderada” (8/10/1975 e 19/5/1976). 

Em agosto de 1976, falando em nome da Arena de Vanguarda, 
o deputado defendeu a renúncia do presidente da Assembléia, depu-
tado Leonel Júlio, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 
apoio ao que indicava o relatório da Comissão Especial de Inquérito 
(18 e 19/8/1976). Em seguida destacou os pontos em comum entre as 
posições do MDB e as suas: “Nesses vinte meses de mandato eles foram 
favoráveis à extinção do AI-5 e ao retorno da democracia, bem como ao 
afastamento do presidente da Assembléia (23/11/1976)”.

Em maio de 1977, o deputado protestou contra o líder do seu 
partido por ter favorecido o grupo que apoiava o governo do Estado nas 
indicações partidárias para a composição das Comissões Permanentes 
da Assembléia, atribuindo às escolhas as interferências do Palácio dos 
Bandeirantes (6/5/1977).

O projeto emergência

Senador Teotônio Vilela discursa na Assembléia, 1977.

Paulo Kobayashi discursa em visita de Teotônio Vilela, 1977.

Em 1977, o senador Teotônio Vilela visitou a Assembléia Le-
gislativa. Nessa época o senador peregrinava pelo país divulgando seu 
Projeto Emergência, proposta suprapartidária que propunha a morató-
ria da dívida externa, reformas sociais e eleições diretas para presidente 
(20/5/1977). 
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Críticas às políticas do governo militar
Paulo Kobayashi criticava constantemente as políticas do go-

verno militar. Atacou os casuísmos que buscavam assegurar o con-
trole do governo central sobre o processo eleitoral e as maiorias no 
Legislativo. Falou sobre a promulgação da Lei Falcão (Lei 6339, de 
1/7/1976), que dava uma nova redação ao artigo 250 do Código Elei-
toral. Elaborada pelo ministro da Justiça, Armando Falcão, ela per-
mitia apenas a divulgação, pela televisão, da fotografia, da legenda, 
do currículo e do número de registro do candidato, impedindo o 
debate político. Kobayashi observou que isso aumentaria a apatia 
e o desinteresse popular, além de dificultar a politização do povo 
(26/10/1976). Criticou o fechamento do Congresso Nacional por ter 
rejeitado a proposta de reforma do Judiciário (31/3/1977). Em 1978, 
Kobayashi voltou a defender o pluripartidarismo e as eleições diretas. 
Segundo ele, o recesso do Congresso Nacional, determinado pelo go-
verno, mostrou ao povo que ao Legislativo cabe apenas “homologar, 
legitimar decisões planejadas por tecnocratas”. Também criticou a 
implantação do Pacote de Abril, uma série de medidas governamen-
tais que incluía a Emenda Constitucional n.º 8/1977, determinando 
que um em cada três senadores deveria ser eleito indiretamente por 
um colégio eleitoral – esses parlamentares ficaram conhecidos como 

“senadores biônicos” (5/6/1978). 

Carta aos brasileiros
Em agosto de 1977, Paulo Kobayashi leu em plenário a “Carta 

aos Brasileiros”, manifesto histórico assinado por vários juristas, que 
exigiam o estabelecimento imediato do Estado de direito e da demo-
cracia. O documento foi divulgado no pátio da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, no largo de São Francisco, pelo professor 
Goffredo da Silva Telles (9/8/1977). 

Uma Assembléia Constituinte com pluripartidarismo
Em junho de 1977, Kobayashi acreditava que a Arena e o MDB 

já tinham cumprido seu papel histórico: “um na situação, sem nunca ter 
sido governo, e outro na oposição legal, sem poder ser governo”. No 
caso da Arena, fazia alusão à total hegemonia política do Alto Comando 
das Forças Armadas, prestes a escolher mais um presidente da Repúbli-

ca sem a participação da Arena. Já o MDB era impedido de chegar ao 
poder devido à série de casuísmos.  

O parlamentar conclamava a luta por uma Assembléia Constituin-
te, que caracterizava como “o grande diálogo partidário” (30/6/1977). 
Declarou divergir da proposta da “Arena ortodoxa”, que queria uma 
Assembléia Constituinte formada por Arena e MDB, “um jogo de cartas 
marcadas” (11/10/1977). 

Situação internacional
Kobayashi tratou constantemente da conjuntura internacional. 

Em uma das suas análises falou sobre os órfãos de Guerra do Vietnã, 
apelando aos brasileiros –  sobretudo às comunidades nipônica, chine-
sa e coreana – para que os adotassem. Considerou a guerra um total 
desrespeito à autonomia, à liberdade e aos interesses dos povos (7 e 
14/4/1975).

Também analisou a vitória eleitoral do democrata Jimmy Car-
ter à presidência dos Estados Unidos (3/11/1976). Observou que a 
política da détente se enfraqueceria com a saída dos republicanos, 
em especial de Henry Kissinger, surgindo assim novas diretrizes na 
política internacional norte-americana. Destacou que o Partido De-
mocrata respaldaria os grandes bancos internacionais e a política an-
tiárabe, o que acarretaria aumento de juros e do preço do petróleo, 
dificultando ainda mais a já crítica balança de pagamentos brasileira. 
Para enfrentar esse novo quadro, defendeu profundas mudanças na 
política econômica nacional e a volta da democracia. Terminou sua 
intervenção agradecendo por ter sido escolhido o “Homem de Visão 
de 1976” (30/11/1976). 

Educação, cultura e sociedade
Kobayashi apoiou o projeto que regulamentava as carreiras de 

pesquisador (5/8/1975) e de biomédico (Moção 149/1975) e foi favo-
rável à aprovação do Projeto de Lei 1339/1968, que disciplinava a pro-
fissão de geógrafo. Defendeu o restabelecimento do ensino de História 
e de Geografia a partir da 5.ª série (19/12/1977) e sugeriu a adoção de 
uma política que privilegiasse as editoras nacionais (Moção 268/1978). 
Indicou a fixação de normas para os exames vestibulares da Universida-
de de São Paulo (Indicação 539/1975) e propôs a implantação de pro-
grama educacional de bolsas restituíveis no Estado (1/9/1975). 
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Apresentou diversas reivindicações do funcionalismo e homena-
geou intelectuais como o professor Eurípedes Simões de Paula (Projeto 
de Lei 2/1978). 

Na área social, defendeu a implantação de um programa de 
planejamento familiar, visando a diminuição da taxa de natalidade 
(7/5/1976). 

Nova conjuntura
Ao retornar à Assembléia, em 1983, Kobayashi encontrou outro 

quadro político. O pluripartidarismo estava de volta e o Partido do Mo-
vimento Democrático Brasileiro (PMDB) tornara-se hegemônico com a 
eleição do governador André Franco Montoro e de uma grande banca-
da no Parlamento estadual, com 42 deputados. 

Kobayashi continuou a criticar o governo central – agora sob o 
comando do presidente general João Baptista Figueiredo –, e o ministro 
Delfim Neto (15/4/1983). 

Apoio ao governo Montoro e oposição à política 
salarial do governo Central

Em defesa do governo de Franco Montoro, Kobayashi comen-
tou “a situação encontrada pelo PMDB ao assumir o governo do Estado” 
e leu matéria do Jornal da Tarde sobre irregularidades na administração 
de Paulo Maluf (17/5/1983). 

O governador André Franco Montoro (1983-1987) estabele-
ceu uma nova política de administração no Estado, criando 42 regiões 
administrativas. Kobayashi propôs a instalação de sede de região ad-
ministrativa em Andradina (Indicação 725/1983), Fernandópolis (In-
dicação 87/1984) e Ourinhos (Indicação 2470/1984). O deputado Ko-
bayashi registrou suas divergências com os partidos de esquerda que 
faziam oposição ao governador, acreditando que a prioridade deveria 
ser a luta pela redemocratização. 

Questionou o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que, em 
parceria com o Partido Democrático Social (PDS), permitiu a aprova-
ção do Decreto-Lei 2.012/1983, da Presidência da República, dispon-
do sobre a correção automática dos salários e modificando a política 
salarial, que de acordo com Kobayashi “massacra os trabalhadores, em 
termos salariais, e coloca a política econômica a favor das pressões do 
Fundo Monetário Internacional (FMI)” (11 e 17/5/1983).

Na foto, o governador Franco Montoro em entrevista coletiva, na Assembléia, em 1986.
Ao fundo, os deputados Mauro Bragato e Walter Lazzarini.

Pedágios e eleições em dois turnos
Entre outras propostas defendidas por Paulo Kobayashi no seu 

segundo mandato, destacou-se a solicitação para que o pedágio nas es-
tradas sob jurisdição do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e 
da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) fosse cobrado só no senti-
do interior–capital (Indicação 1339/1986). Também propôs, junto com 
dezenas de outros parlamentares, o estabelecimento de eleições em dois 
turnos para governador do Estado (Propostas de Emenda Constitucio-
nal n.os 1 e 4, de 1986).

Kobayashi apoiou a indicação de Mário Covas à eleição indireta 
para a prefeitura de São Paulo. Lembrou que, entre todos os políticos 
indicados à prefeitura (Olavo Setúbal, Reynaldo de Barros, Laudo Na-
tel, Paulo Maluf, entre outros), Mário Covas fora o único a debater, em 
plenário, com os deputados. Acreditava que, se a emenda das eleições 
diretas fosse aprovada, Mário Covas colocaria o cargo à disposição para 
que se realizassem eleições diretas. Ressaltou que Covas possuía elevada 
competência técnica e grande qualidade política (27/4/1983). 

O grande marco político do período foi a campanha Diretas-Já. 
A Assembléia foi transformada em espaço de reuniões e articulações em 
torno dessa mobilização (16/5/1983).

O terceiro mandato (1995-1999)
Paulo Kobayashi não foi reeleito em 1987. Retornou à Assem-

bléia em 1995, em meio a um quadro político-partidário amplamente 
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dual e federal” (4/4/1995) e sobre “as negociações entre os governos fe-
deral e estadual” (6/6/1995). Apresentou críticas à administração ante-
rior, do governador Luiz Antônio Fleury Filho, do PMDB (15/3/1996). 

O deputado abordou diferentes questões que estavam em pauta 
no Legislativo, como a defesa do programa de restrição à circulação de 
veículos automotores na Região Metropolitana de São Paulo (Projeto 
de Lei 591/1996); a proibição da produção, industrialização, comercia-
lização e utilização de asbesto/amianto no âmbito do Estado (Projeto 
de Lei 496/1996); e a privatização do sistema de rodovias Anhanguera–
Bandeirantes (15/3/1996).

 Escolas públicas
A área da educação continuou prioritária nas intervenções de 

Paulo Kobayashi. Propôs a criação do programa Férias na Escola nos 
períodos de recesso escolar (Projeto de Lei 766/1995) e apresentou o 
Programa de Atualização e Capacitação de Professores da Rede Esta-
dual (Projeto de Lei 103/1997). 

favorável ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que esta-
belecera alianças com o Partido da Frente Liberal (PFL) e o PTB, entre 
outros. 

Depois de quase vinte anos de descontrole inflacionário, o parti-
do colhia os frutos da estabilização econômica decorrente do Plano Real 
(1993), introduzido no governo do presidente Itamar Franco pelo então 
ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que se tornou presi-
dente da República (1995-2003). Em São Paulo, Mário Covas foi eleito 
para o mesmo período. Na Assembléia, o PSDB formou uma bancada 
com dezessete deputados, do total de 94 parlamentares. O pluripartidaris-
mo estava consolidado: treze legendas estavam representadas na Casa.  

Junto com o primeiro mandato do presidente Fernando Henri-
que, em 1.º de janeiro de 1995, tiveram início as operações do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul). Durante seu governo, ganhou impulso a 
política de privatizações iniciada no começo da década, com a venda 
de grandes estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A 
estabilidade inflacionária foi acompanhada por uma política de juros al-
tos, que elevou a dívida pública interna. A crise iniciada em Hong Kong 
(1997) derrubou as reservas brasileiras e o país recorreu ao FMI. 

Ao longo do primeiro quadriênio, ainda se sentiram os efeitos 
da estabilidade financeira alcançada em 1994, trazendo, entre outros, o 
aumento efetivo do poder aquisitivo dos trabalhadores. O período tam-
bém ficaria marcado pela implantação de nova política social, de trans-
ferência direta de recursos públicos aos segmentos mais desfavorecidos, 
através do programa Bolsa-Escola. 

No período, sucederam-se importantes reformas constitucionais, 
como a quebra do monopólio da Petrobras e das telecomunicações e al-
terações na Previdência Social e no Estatuto do Funcionalismo Público, 
que promoveram a introdução da idade mínima como exigência para a 
aposentadoria. Outra novidade foi a aprovação da reeleição para presi-
dente da República, governadores e prefeitos,

Ao final do período, o quadro eleitoral continuou amplamente 
favorável ao PSDB, que reelegeu o presidente Fernando Henrique e o 
governador de São Paulo. Em 1999, o então presidente da Assembléia 
paulista, deputado Paulo Kobayashi, foi eleito para seu primeiro man-
dato de deputado federal. 

Nos primeiros discursos de seu terceiro mandato, Paulo Ko-
bayashi marcou o seu apoio ao governador Mário Covas e ao presidente 
Fernando Henrique. Falou sobre os “primeiros meses do governo esta-

Projeto de Lei 461/1996, dispondo sobre a obrigatoriedade da instalação de telefones 
públicos em todas as unidades escolares da rede estadual de ensino, transformado  

na Lei 9470, de 15 de setembro de 1997.
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 Presidente Paulo Kobayashi recebe comitiva do Japão, em 25 de maio de 1998.

Presidente Paulo Kobayashi recebe cônsul da China, em 2 de junho de 1998.

Deputado Paulo Kobayashi: presidente do Legislativo paulista

Em cena tradicional na Assembléia, Paulo Kobayashi é cumprimentado por todos 
os deputados presentes no Plenário, no exato momento em que a contagem de votos 

assegurou a sua eleição à presidência da Casa. Em 15 de março de 1998. 

Deputado Paulo Kobayashi e sua esposa Ie Kheng Kho Kobayashi cumprimentam   
o Imperador japonês Akihito e a Imperatriz Michiko, em 1997
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Segundo declararam seus familiares, Paulo Kobayashi sonhava 
ser o primeiro nissei presidente da Câmara Federal, tornando-se tam-
bém o primeiro descendente de imigrantes japoneses a presidir o Le-
gislativo nas três esferas de governo. Mas não chegou a completar o seu 
objetivo. Paulo Kobayashi faleceu no exercício do segundo mandato de 
deputado federal.  

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 365/1976
Lei 1269, de 12 de 
abril de 1977

Dá denominação de “Margarida Pinho 
Rodrigues” à EEPG de Vila Margarida, em 
São Vicente

PL 180/1983
Lei 3818, de 1.º de 
setembro de 1983

Dá denominação de “Antônio Fortes” à EEPG 
do Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires

PL 517/1984
Lei 4483, de 20 de 
dezembro de 1984

Declara de utilidade pública a “Associação 
Beneficente de Amparo à Infância”, com 
sede em Bastos

PL 299/1984
Lei 4240, de 12 de 
setembro de 1984

Dá denominação de “Deputado Shiro Kyono” 
à EEPG do jardim Sapopemba, subdistrito 
de Vila Prudente, na capital

PL 410/1985
Lei 4849, de 22 de 
novembro de 1985

Declara de utilidade pública o “Centro de 
Promoção Humana de Jaguariúna – CPHJ”, 
com sede em Jaguariúna

PL 840/1984
Lei 4685, de 13 de 
setembro de 1985

Dá denominação de “Prof.ª Oscarlina Pires 
Turato” à EEPG do bairro do Tanquinho 
Velho, em Jaguariúna

PL 536/1986
Lei 5494, de 30 de 
dezembro de 1986

Dá denominação de “Prof.ª Filomena 
Ottaiano Losasso” à EEPG de nova Marília, 
em Marília

PL 540/1986
Lei 5454, de 22 de 
dezembro de 1986

Dá denominação de “Prof.ª Célia Marina dal 
Pozzo Borges” à EEPG do Jardim Sabaúna, 
em Itanhaém

Projeto de lei lei Ementa

PL 539/1986
Lei 5421, de 16 de 
dezembro de 1986

Dá denominação de “Luiz Ottoboni” à EEPG 
da Fazenda Itirapina, em Garça

PL 538/1986
Lei 5416, de 12 
dezembro de 1986

Dá denominação de “Prefeito Alberto 
Nunes Martins”, ao Centro de Saúde II, em 
Suzano

PL 655/1985
Lei 5054, de 22 de 
abril de 1986

Dá denominação de “Itiro Muto” à EEPG do 
Parque das Nações, subdistrito de Capela 
do Socorro, nesta capital

PL 411/1985
Lei 4966, de 31 de 
março de 1986

Declara de utilidade pública “Associação de 
Pais e Amigos dos excepcionais de Pedreira 

– APAE”, com sede em Pedreira

PL 497/1996
Lei 9458, de 9 de 
dezembro de 1996

Dá denominação de “Fujio Tachibana” à 
EEPG Nipo-Brasileira, na capital

PL 725/1995
Lei 9380, de 1.º de 
outubro de 1996

Dá denominação de “Profª Hortência 
Fornari novo” à EEPG do Jardim Santa Clara, 
em Pedreira 

PL 461/1996
Lei 9470, de 15 de 
setembro de 1997

Dispõe sobre a instalação de telefones 
públicos nas unidades escolares da rede 
estadual de ensino

PL 779/1996
Lei 9729, de 15 de 
setembro de 1997

Dá denominação de “Prof.ª Izabel Pires 
Carvalho” à EEPSG Avaré, em Avaré

Posse do vice-governador Geraldo Alckmin, em 1.º de janeiro de 1999.
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Nome: Goro Hama

Data de nascimento: 20/5/1944

Natural de: São Paulo (SP)

Filiação: Rokuro Hama e Chiyo Hama

Esposa: Luiza Lente Bittencourt Hama

Profissão: professor universitário e 

consultor de empresas

DADOS BIOGRÁFICOS

G 
oro Hama nasceu na capital paulista, em 1944. Quinto de seis ir-
mãos, é filho de Rokuro Hama, imigrante japonês que chegou ao 

Brasil em 1921, em missão religiosa organizada pela associação Rikkokai 
(esperança), vinculada à Igreja Anglicana do Japão. Rokuro Hama vol-
tou ao Japão, casou-se, e quando retornou ao Brasil, em 1932, foi morar 
na região da Alta Paulista, aonde veio a estabelecer comércio de secos 
e molhados e de implementos agrícolas importados. Em 1942, teve os 
seus bens confiscados e foi proibido de trabalhar no comércio. Mudou-
se então para a região de Iguape, onde montou a UBI, uma indústria de 
sardinha em lata. Depois da Segunda Guerra Mundial, passou a comer-
cializar máquinas agrícolas e industriais, importadas. 

Goro Hama cursou o primário no tradicional Grupo Escolar Pru-
dente de Morais, tendo concluído o curso em 1954, ano do IV Centenário 
da Cidade de São Paulo. Fez o secundário no Colégio Estadual de São Pau-
lo, conhecido como Colégio Roosevelt, no Parque D. Pedro II, onde iniciou 
sua participação na política, através do movimento secundarista. Fez parte 
do grêmio escolar 16 de Setembro, tornando-se seu representante nos con-
gressos da União Paulista de Estudantes Secundaristas (UPES). 

Em 1969, graduou-se pela Escola de Administração de Empresas 
da Fundação Getúlio Vargas, onde mais tarde concluiu sua pós-graduação.  

Enquanto esteve na faculdade foi diretor social do Centro Acadêmi-
co, presidente da Associação Atlética e vice-presidente nacional da Executiva 
Nacional dos Estudantes de Economia e Administração (ENEA) − eleito du-
rante o seu congresso nacional, realizado em 1968, em Recife, Pernambuco. 

Goro Hama trabalhou no mercado de capitais. Foi gerente e 
administrador de diversas empresas, entre elas o Grupo Levy, onde aju-
dou a montar a primeira mesa de open market. Trabalhou também na 
empresa Camargo Correa. 

Em 1976, Goro filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB); dois anos depois, foi eleito deputado estadual. Disputou duas elei-
ções a deputado federal pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), em 1982 e 1986, tendo ficado na suplência em ambas as ocasiões.
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Durante o governo de André Franco Montoro (1983-1987), 
exerceu a presidência da Companhia Agrícola, Imobiliária e Coloniza-
dora (CAIC), vinculada à Secretaria da Agricultura de São Paulo. 

Goro Hama participou da fundação do Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB), em 25 de junho de 1988, tendo-se tornado 
Secretário Geral Estadual, por quatro anos.

Em entrevista, realizada para a produção deste livro, declarou que 
mais da metade de seus votos vieram da colônia japonesa. Atribuiu grande 
parte desse apoio a seu pai, que manteve fortes vínculos com a comunida-
de nipônica em decorrência de sua atividade comercial, missionária e pela 
criação da Casa Harmonia, entidade que esteve na origem da Associação 
de Cultura Brasil–Japão e que abrigava e proporcionava estudo aos filhos 
dos imigrantes. Hama ressaltou a participação de seu pai na organização 
das comemorações do Cinqüentenário da Imigração Japonesa, em 1958.

Nas eleições de 1982 e 1986, Goro Hama não conseguiu eleger-
se, voltando à política como dirigente partidário e exercendo cargos no 
Poder Executivo.

De 1995 a 2000, Goro Hama foi presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), no governo de Mário Covas. Logo depois foi nomeado asses-
sor especial do Palácio dos Bandeirantes, lá permanecendo até março 
de 2001. No ano seguinte, presidiu o Conselho Consultivo da Fundação 
Mário Covas. Atualmente, mantém escritório de consultoria, especiali-
zado em energia renovável e não poluente.

legislatura Posse Votos Partido

9.ª (1979-1983) 15/3/1979 24.179 MDB

Mandatos na ALESP

Participação nas comissões legislativas
Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Economia e Planejamento 1979/1980 Efetivo

Comissão de Finanças e Orçamento 1979/1980 Efetivo

Comissão de Agricultura e Pecuária 1979/1980 Suplente

Comissão de Economia e Planejamento 1981/1982 Efetivo      

Comissão de Segurança Pública 1981/1982 Suplente

goro Hama na Assembléia Legislativa
Foi eleito vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento 

e Economia e também vice-presidente da Comissão Parlamentar de In-
quérito de Defesa do Consumidor.

Na Assembléia Legislativa, Goro Hama fez uso constante da tri-
buna; em quatro anos de mandato realizou mais de duzentos discursos. 
Apresentou 197 proposituras, entre elas 28 projetos de lei. Foi um perí-
odo de grandes restrições à iniciativa parlamentar. O deputado aprovou 
onze projetos de lei de denominação de estabelecimentos públicos e 
dois de utilidade pública. Em suas intervenções prevaleceram temas da 
conjuntura política. Registrou as posições do MDB diante de grandes 
questões. O deputado também voltou sua atenção para a educação, a 
cultura e as reivindicações do funcionalismo.

Conjuntura política
Em janeiro de 1977, foi eleito pelo Congresso Nacional o presi-

dente João Baptista Figueiredo, que manteve as diretrizes de seu ante-
cessor, o presidente Ernesto Geisel. Estava em curso a liberação política 

Goro Hama participa dos trabalhos da Comissão Especial que tratou dos Direitos dos 
Portadores de Deficiência Física, na Assembléia de São Paulo, em 20 de maio de 1981.
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lenta, gradual e segura, conforme os princípios da Doutrina de Segu-
rança Nacional, o que também prolongava a presença dos militares no 
poder. No entanto, ainda viriam a ocorrer atentados terroristas, elabo-
rados pelos opositores à liberalização, como o envio de cartas bombas à 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 1980. No plano econômico, 
o governo do presidente Figueiredo foi marcado pelo aprofundamento 
da crise que levou o país à estagnação com grave recessão. A dívida pú-
blica crescia rapidamente, a balança de pagamentos apresentava saldos 
negativos, aprofundando a dívida e a dependência externas. Aumenta-
ram paralelamente o desemprego e a carestia. Figueiredo governou até 
15 de março de 1985.

Em 1978, o MDB era uma grande frente formada por diferen-
tes grupos político-ideológicos, de liberais a comunistas, empenha-
dos na volta ao Estado Democrático. Com a chegada do pluriparti-
darismo, em 1979, Goro Hama participou da fundação do PMDB, 
legenda também formada por uma frente composta especialmente 
por ex-membros do MDB, mas também contou com alguns ex-inte-
grantes da Arena. Foram criados outras siglas como o Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB), o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido 
Democrático Social (PDS), esse com maioria de membros egressos 
da Arena.      

Na legislatura iniciada em 1978 o MDB obteve, pela segunda 
vez, a maioria dos deputados, fato que lhe permitiu eleger o presiden-
te da Casa, o deputado Robson Marinho, em 15 de março de 1979. 
No entanto, logo um bloco formado por dezesseis deputados passou 
a integrar a bancada da Aliança Renovadora Nacional (Arena), in-
vertendo a correlação das forças partidárias. A Arena, que elegera 
26 deputados, passou a ter 42 representantes. O MDB passaria de 53 
para apenas 38 deputados. O estado era governado por Paulo Maluf 
(15/3/1979 a 14/5/1982) que seria sucedido por seu vice-governador, 
José Maria Marin (14/5/1982 a 15/3/1983), ambos da Arena. 

O período foi marcado por importantes avanços na redemo-
cratização do país, com a anistia aos presos políticos, a volta dos 
exilados, a reorganização partidária, a eleição direta para as capitais 
e cidades estratégicas, e, em 1982, a eleição direta para a escolha dos 
governadores. A União Nacional dos Estudantes (UNE) reorgani-
zou-se, a estrutura sindical renovou-se, multiplicaram-se as entida-
des de organização da sociedade civil. Ressurgiram as manifestações 
públicas.

Parlamentares nikkeis

Os deputados de origem japonesa presentes na 9.ª Legislatura atuavam em lados opostos. 
Goro Hama pertencia ao MDB, os outros três, Sérgio Morinaga, Jihei Noda e Hatiro 
Shimomoto, à Arena. Na foto, recepção a comitiva do Japão, em 26 de abril de 1982.

Anistia total e irrestrita
Em abril de 1979, Goro Hama foi à tribuna defender a luta pela 

anistia ampla, geral e irrestrita no país. No discurso, o parlamentar lem-
brou que em 18 de março, comemorava-se o 34.º aniversário da anistia 
geral decretada por Getúlio Vargas, em 1945. Observou que o gover-
no pós-1964 marginalizou da vida política cassando politicamente com 
base nos Atos Institucionais (4.632 brasileiros) sem qualquer proces-
so em que pudessem se defender. Citou alguns nomes de profissionais, 
políticos, estudantes e operários que foram cassados, exilados ou mor-
tos: “José Leite Lopes, Darci Ribeiro, Mário Schemberg, João Goulart, 
Juscelino Kubistchek, Rubens Paiva, Maurício Grabois, Mário Covas, 
Alencar Furtado, Lysâneas Maciel, Travassos, Wladimir Palmeira, José 
Dirceu, Honestino Guimarães, Francisco Julião e José Ibrahim”. Encer-
rou reafirmando a necessidade da anistia total e irrestrita (25/4/1979).

Congresso da UNE e a reorganização da  
sociedade civil

Um fato importante, que mereceu discurso do deputado Goro, 
foi a realização do Congresso Nacional da UNE, em Salvador, em 1979, 
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que consolidou a reorganização da entidade. Na ocasião, o deputado 
lembrou que a última assembléia nacional dos estudantes realizada pela 
UNE ocorrera em Ibiúna, em 1968: “quando centenas de brasileiros 
foram presos, muitos torturados e alguns chegaram até a desaparecer. 
Onze anos se passaram e nesses onze anos a sociedade civil fez sua au-
tocrítica e agora se organiza: é a OAB, são as mães que reclamam contra 
o custo de vida, são as associações de bairros, a Igreja Católica, são os 
estudantes (...) a não se curvarem diante do medo” (25/5/1979).

golpe: a extinção do MDB
Em novembro de 1979, o deputado Goro Hama criticou a deci-

são governamental que definiu o fim do bipartidarismo e marcou o iní-
cio da reorganização partidária. Hama classificou a iniciativa como uma 
manobra do governo militar, o “golpe da extinção do MDB”, visando 
dividir a oposição (21 e 22/11/1979).

Usinas nucleares
Tratando da visita que deputados estaduais fariam à usina nucle-

ar de Angra dos Reis, em maio de 1979, o deputado declarou que essa 
iniciativa seria mais um fracasso, fruto da “tecnocracia brasileira” que 
inventava projetos como o da transamazônica, da perimetral norte, da 
ponte Rio–Niterói, da habitação, da reforma agrária, entre outros. Goro 
observou que essa usina quadruplicou o preço do quilowatt instalado e 
marginalizou a tecnologia e a produção nacional (18/5/1979). Em outro 
discurso sugeriu que o projeto de construção da usina nuclear brasilei-
ra poderia estar escondendo a construção da bomba atômica no Brasil 
(6/8/1980). Em 12 de junho de 1980, reclamou do tratamento que a im-
prensa dava aos cientistas Mário Schemberg, Marcelo Damy, José André 
Diomon, José Goldemberg, Waldemar Paioli, Eclea Bobbi, que se opu-
nham ao projeto nuclear brasileiro e denunciavam “a tentativa de impo-
sição da instalação de usinas nucleares em nosso Estado”, e sugeriu que 
a imprensa cedia a pressões do governo central. Goro Hama também 
apontou a incoerência do governo estadual, que aceitava a construção 
de uma usina nuclear no Maciço da Juréia do Rio Verde, região recém-
tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico (Condephaat) (6/8/1980).

Eleição indireta do Prefeito Reynaldo de Barros
Goro Hama criticou a eleição indireta para a escolha do prefeito 

de São Paulo, Reynaldo de Barros, da Arena, realizada pela Assembléia. 
A oposição bloqueava a votação, ganhando tempo e espaço na imprensa 
para divulgar a posição do partido contra eleições indiretas. Também 
tentavam impor uma derrota moral ao governo, levando o projeto de 
escolha do prefeito a ser aprovado por decurso de prazo (28/6/1979).

Oposição a Maluf 
As críticas ao governador Paulo Maluf se sucederam. Da tribu-

na, discursou sobre editorial do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado 
“Oposição obstrui elevação do ICM” (20/12/1979), também tratou de 
empréstimo para Fepasa (24/10/1980); erros do governo Paulo Maluf 
que poderiam ser sanados por um governo da oposição (18/3/1982); uti-
lização de recursos públicos em campanha eleitoral (9/6/1982) e privati-
zação da empresa Terrafoto (13/8/1980). Criticou também o “Governo 
de Integração”, criado pelo governador Paulo Maluf e mantido por seu 
sucessor, José Maria Marin (29/8/1980). 

Grande polêmica causou a emenda constitucional apresentada 
pelo governador Maluf, que propunha a mudança da capital de São 
Paulo para o centro do Estado, próximo a Jaú. O MDB realizou grande 
abaixo-assinado popular contra a medida, que acabou sendo barrada na 
Assembléia (7/4/1980 e 5/8/1980).

Assembléia de descendentes de imigrantes
Goro Hama fez um levantamento sobre a composição étnica dos 

membros da Assembléia, na 9.ª Legislatura. Da tribuna fez seu relato: 
eram 36 descendentes de portugueses, dezoito de italianos, oito de es-
panhóis, onze de árabes, quatro de japoneses, um de alemães e um de 
africanos (6/8/1980).

As greves dos metalúrgicos ecoavam na Assembléia
As greves dos trabalhadores metalúrgicos do ABC paulista, prin-

cipalmente aquelas realizadas entre 1979 e 1981, foram destaque em 
diversos pronunciamentos do parlamentar. Foi nessa ocasião que des-
pontou como uma grande liderança sindical nacional o atual presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em abril de 1980, Goro Hama leu em plenário comunicado assi-
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nado pelos sindicatos do ABC, declarando que continuariam em greve, 
apesar da decisão da Justiça do Trabalho, considerada coerente e im-
parcial, determinando a volta imediata ao trabalho. Dizia o comunica-
do que a classe patronal estava substituindo os empregados de salários 
maiores por novos funcionários com salários menores. Denunciavam 
que a atividade sindical era sistematicamente reprimida com a demissão 
dos funcionários que demonstrassem liderança ou participassem das ati-
vidades sindicais. 

Os parlamentares do MDB compareciam às manifestações dos 
operários, prestavam solidariedade e ajudavam nas negociações com a 
polícia, como no famoso cerco ao sindicato do ABC, em 1980. Hama 
testemunhou a agressão sofrida pelo seu colega de bancada, o deputado 
Geraldo Siqueira, nesse episódio.

A prorrogação dos mandatos de vereadores e 
prefeitos

Em agosto de 1980, o deputado criticou a prorrogação dos 
mandatos de vereadores e prefeitos, que passariam de quatro para seis 
anos (26/8/1980). Classificou a medida como mais um golpe, “daque-
les que usurparam o poder do povo em 1.º de abril de 1964” (6/5/1980 
e 16/6/1980). 

Protestos contra os atentados terroristas
A série de atentados acontecidos no fim do regime autoritário foi 

registrada nos discursos de Goro Hama. Protestou contra a invasão e a 
depredação do centro acadêmico da escola de administração de empre-
sas da Fundação Getúlio Vargas, por elementos do Comando de Caça 
aos Comunistas (CCC) (12/11/1979). Reclamou da interdição da avenida 
Paulista em virtude da denúncia de existência de bombas no Museu de 
Arte de São Paulo (MASP) (29/8/1980) e destacou o atentado no Riocen-
tro, ocorrido durante as comemorações do 1.º de maio (4/5/1981).  

A crise econômica e os gastos militares
Em abril de 1979, o parlamentar falou sobre a inflação, que se 

aproximava dos 100%. Na ocasião, apresentou estatísticas oficiais para 
apontar que a renda dos mais ricos crescia bem mais do que a da popu-
lação em geral. Observou que era preciso assegurar uma remuneração 
digna aos trabalhadores (6/4/1979). A crise econômica foi uma preocu-

pação recorrente de Goro Hama, que denunciou a elevação do custo de 
vida no país em duas ocasiões (8/5/1979 e 9/5/1979).

O deputado também criticou os gastos militares: “os países do 
chamado terceiro mundo, incluindo-se o Brasil, aumentaram seus gas-
tos de 6% para 17%, a começar por nossos vizinhos latinos, subjugados 
pelas ditaduras interessadas na manutenção do poder através e unica-
mente pela força bélica” (20/5/1982).

Crédito ao pequeno proprietário
A exemplo dos demais deputados nikkeis, a agricultura foi tema 

constante nas intervenções do deputado Goro Hama. Ele defendeu o 
apoio do Estado à agricultura, sobretudo aos pequenos proprietários. 
Em 1979, apresentou várias críticas à política de crédito rural no Brasil; 
em sua argumentação observou que o governo protegia os grandes pro-
dutores que exportavam, deixando os consumidores das áreas urbanas 
brasileiras em segundo plano. 

Em 1981, manifestou-se contra a majoração do índice de con-
tribuição do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural)  
(Moção 101/1981).

Projeto de Lei  585/1980 denominando Tadashi Watanabe a Casa de Agricultura de Mogi 
das Cruzes. Foi transformado na Lei 2871/1981.
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Modernização no porto de Santos
Em 1980, o parlamentar propôs a construção de silos para a ar-

mazenagem de produtos, junto ao terminal da estrada de ferro Santos–
Jundiaí, em Paranapiacaba A proposta introduzia um novo conceito de 
retro-porto. O sistema teria início no porto de Santos e levaria produtos 
para um terminal no Alto da Serra, utilizando-se de vácuo para sucção 
dos porões dos navios e de ar comprimido para a remessa dos produtos 
aos silos. Na justificativa, observou que a proposta reduziria os valores 
das taxas alfandegárias, pois diminuiria o tempo de uso do porto (Mo-
ção 47/1980).

Serviços
Indicando uma nova tendência na produção legislativa, o 

deputado apresentou diversas propostas relativas à área de serviços. 
Solicitou a instalação de agências dos Correios e Telégrafos (Moção 
244/1980), a instalação de caixas de coletas de correspondência (Mo-
ção 189/1981), de sistema de telex (Moção 439/1980), de agências 
da Caixa Econômica Estadual (Indicação 1193/1981) e de telefones 
públicos com sistema de Discagem Direta à Distância (DDD) (Moção 
275/1981), entre outras. 

Saúde
Na área da saúde, Goro Hama fez considerações sobre a va-

cinação contra a paralisia infantil (16/6/1980) e solicitou a instalação 
de centros e postos de saúde em várias localidades, além da libera-
ção de verbas para a construção e ampliação de hospitais (Indicação 
518/1981).

Os direitos dos portadores de deficiências físicas
O ano de 1981 foi considerado pela Organização das Na-

ções Unidas (ONU) como Ano Internacional das Pessoas Deficien-
tes. A Assembléia montou uma Comissão Especial para discutir os 
direitos dos Portadores de Deficiência Física, presidida pelo depu-
tado Silvio Martini. Ao final dos trabalhos, a Comissão enviou uma 
moção ao presidente da República, pedindo a adoção de medidas 
que determinassem a obrigatoriedade do uso de placa especial nos 
carros conduzidos por deficientes físicos (Moção 271/1981) e ou-
tra solicitando isenção de tributos dos produtos destinados a ame-

Em 1983, pouco antes da posse do governador eleito Franco 
Montoro, indicou uma nova orientação para a política agrícola do go-
verno do Estado (3/3/1983). 

Em defesa de getúlio Hanashiro
Em 3 de março de 1982, Goro Hama foi à tribuna protestar con-

tra a demissão de Getúlio Hanashiro da Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), onde fora funcionário por seis anos. Hama acreditava 
que a decisão teria sido motivada pelo fato de Hanashiro ser membro do 
PMDB e candidato a vereador por São Paulo. Na ocasião, ressaltou que 
São Paulo perderia “um de seus técnicos mais competentes, que poderia 
vir a resolver o problema do trânsito em nossa cidade”. Hanashiro apre-
sentara denúncias sobre procedimentos irregularidades na CET.

Educação
Goro Hama defendeu importante projeto para a área da educa-

ção, o qual estabelecia que as dependências das escolas de 1.º e 2.º graus 
permanecessem abertas para práticas esportivas aos sábados, domingos 
e feriados (Projeto de Lei 430/1980). Foi contra a liberação das anui-
dades escolares nos estabelecimentos particulares de ensino superior 
e participou da Comissão de Representação que buscou soluções para 
os problemas financeiros da escola de administração da FGV (Requeri-
mento 1769/1980). 

Deputado Goro Hama acopanha entrevista do governador eleito Franco Montoro, em 1982.
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Goro Hama na Assembléia preside trabalho de Comissão Especial para discutir os Direitos dos Portadores de Deficiência Física, em 20 de maio de 1981.

nizar os problemas dos portadores de deficiências físicas (Moção 
359/1981). No ano seguinte, o deputado Goro Hama apresentou o 
Projeto de Lei 649/1981, obrigando os estabelecimentos escolares 
a manter dependências destinadas ao uso de pessoas portadoras de 
deficiências. 

Loteamentos clandestinos e favela
O deputado apresentou requerimento que tratava dos proble-

mas dos loteamentos clandestinos na Grande São Paulo (Requerimento 
1243/1982). Apelou ao presidente da República a fim de ser cedida área 
de propriedade da Previdência Social aos moradores de favela em Mauá 
(Moção 129/1982). 

Funcionários públicos
O funcionalismo foi tema sempre presente nos discursos de Goro 

Hama durante os quatro anos do seu mandato. Em 1979, defendeu maior 
aumento salarial para os funcionários (5/6/1979 e 28/12/1979). Em 
abril de 1980, defendeu o direito à greve para o funcionalismo público 
(10/4/1980), e, no ano seguinte, o auxílio insalubridade (30/3/1981 e 
2/3/1982). Foi contra o aumento das contribuições pagas à Previdência 
Social (Moções 193/1981; 214/1981 e 101/1981). E, em 1982, defendeu 

a criação do gatilho salarial para atualização do salário dos trabalhado-
res sempre que o custo de vida sofresse aumento igual ou superior a 
10% (Moção 81/1982).

O Japão e o Brasil
Goro Hama falou sobre a passagem do 35.º aniversário da explo-

são da primeira bomba atômica, em Hiroshima (5 e 21/8/1980). Defen-

Reunião para a formação da Associação Nipo-Brasileira de Confraternização,  
em 3 de março de 1982.
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castelos do Japão, em estilo Tidorihafu. A singularidade desse edifício 
está no madeiramento aparente, onde se ressalta o formato original 
dos caules de eucalipto. Em sua justificativa, o deputado destacou: 

“Por essas razões, o tombamento do casarão torna-se uma forma de 
perpetuar no tempo os traços da cultura oriental, que nos foi deixada 
pelos primeiros imigrantes japoneses aqui estabelecidos, há 62 anos” 
(Projeto de Lei 555/1981)23.

Tombamento na Serra do Itapetininga, a Pedra Bela
Outra iniciativa do parlamentar tratou do tombamento, para 

fins de proteção ecológica, de área situada na Serra do Itapetininga, em 
Atibaia − local que apresentava condições paisagísticas notáveis. O setor 
tombado corresponde à face da serra voltada para a cidade de Atibaia 
e também funciona como obstáculo aos loteamentos e às atividades in-
compatíveis com a preservação24.

O cemitério japonês de Álvares Machado
O deputado solicitou medidas visando à preservação do Cemi-

tério Japonês de Álvares Machado. A construção fora tombada pelo 

deu projeto de lei de autoria do deputado Sergio Morinaga que instituiu 
o “Dia da Imigração Japonesa” (10/6/1980). Ainda em 1980, destacou 
a importância das visitas ao Brasil de parlamentares do Japão, e regis-
trou a presença dos deputados da Província de Aiti, lembrando que a 
freqüente presença de parlamentares japoneses significava demonstra-
ção inequívoca de seu respeito que estes têm pelo Poder Legislativo 
(1/9/1980). 

O tombamento do Casarão do Chá, em Mogi das 
Cruzes

O deputado também marcou sua atuação parlamentar pela 
preocupação com a preservação do patrimônio histórico e artístico 
no estado. Viu aprovada sua solicitação de tombamento de imóvel 
no bairro de Cocuera, em Mogi das Cruzes, o chamado Casarão do 
Chá. A edificação foi erguida em 1942 pelo imigrante japonês Fukashi 
Furihata. A construção ficou a cargo do carpinteiro Kazuo Hanaoka 
(1899-1950) que empregou técnicas japonesas associadas aos materiais 
comuns à arquitetura brasileira. Seu estilo é chamado pelos japoneses 
de Irimaya, caracterizando-se por um portal de entrada, copiado dos 

Cerimônia de hasteamento da 
bandeira realizada no pátio 
da Assembléia, contando com 
a participação de deputados e 
delegação de parlamentares 
japoneses, em 26 de abril de 1982.
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Condephaat em 1980 e aguardava obras de preservação25. Segundo o 
documento, em 1918, os primeiros colonos japoneses que chegaram 
à Gleba Brejão enfrentaram dificuldades para o sepultamento de seus 
mortos, em decorrência da mudança do ritual fúnebre e da distância 
do cemitério mais próximo. A associação japonesa de Álvares Machado 
decidiu construir o cemitério − os túmulos, em tijolos ou pedra, guar-guar-
dam inscrições em ideogramas japoneses. O tombamento incluía, além 
da área do cemitério, uma escola, um palco e uma casa construída em 
madeira (requerimento 1376/1982).

Medalha do 50.º aniversário da Revolução de 1932

Projeto de lei lei Ementa

PL 374/1980
Lei 2537, de 11 de 
novembro de 1980

Declara de utilidade pública a “Obra 
Social São Francisco Xavier”, com sede 
em Diadema

PL 286/1980
Lei 2511, de 29 de 
outubro de 1980

Dá denominação de “Professor Rubens 
Mercadante de Lima” à EEPG da Vila 
Paulicéia, em Mogi das Cruzes

PL 138/1981
Lei 3087, de 25 de 
novembro de 1981

Dá denominação de “Professora Zuleica 
Inácio Lopes Ferraz” à EEPG de Alberto 
Moreira, em Barretos

PL 585/1980
Lei 2871, de 04 de 
junho de 1981

Dá denominação de “Tadashi Watanabe” 
à Casa de Agricultura de Mogi das Cruzes

PL 526/1980
Lei 2851, de 27 de 
maio de 1981

Dá denominação de “Professora Enedina 
Gomes de Freitas” à EEPG do Jardim 
Camila, em Mogi das Cruzes

PL 359/1980
Lei 2808, de 23 de abril 
de 1981

Declara de utilidade pública à 
“Organização Internacional Nova 
Acrópole”, com sede na capital

PL 472/1980
Lei 2741, de 2 de abril 
de 1981

Dá denominação de “Professor Ary 
Bouzan” à EEPG do Parque São Jorge, em 
Cotia

PL 274/1980
Lei 2722, de 2 de abril 
de 1981

Dá denominação de “Professora Sylvia 
Mafra Machado” à EEPG do Parque 
Santana, em Mogi das Cruzes

PL 74/1982
Lei 3445, de 30 de 
junho de 1982

Dá denominação de “Professor Francisco 
Daniel Trivinho” à EEPG da Vila Élida, em 
Diadema

PL 524/1981
Lei 3353, de 3 de junho 
de 1982

Dá denominação de “Senjiro Hatanaka” à 
Casa de Agricultura de Bastos

PL 427/1981
Lei 3227, de 05 de 
janeiro de 1982

Dá denominação de “Professor Cid 
Augusto Guelli” à EEPG, do bairro Itaim, 
em Guarulhos

A Revolução Constitucionalista de 
1932 foi objeto de projeto de resolução 
elaborado pelo deputado Goro Hama, 
que instituiu o Dia da Medalha do Cin-
qüentenário da Revolução de 32. Destacou 
o movimento como sendo de uma “herói-
ca resistência diante do adversário infini-
tamente superior a massacrar pela força 
bruta da ditadura a luta pelos ideais cons-
titucionalistas”. Lembrou que o edifício 
da Assembléia Legislativa possuía várias 

referên cias à Revolução Constitucionalista: Palácio 9 de Julho, Salão 
Nobre MMDC, Tribuna Ibrahim Nobre, entre outras (Projeto de Re-
solução 27/1980).  

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 366/1979
Lei 2147, de 26 de 
outubro de 1979

Dá denominação de “Professora Nide 
Zaim Cardoso” à EEPSG de Mairiporã

PL 326/1980
Lei 2599, de 10 de 
dezembro de 1980

Dá denominação de “Keisaburo Honda” 
à EEPG da Colonização das Cerejas, em 
Guararema
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S 
érgio Massanori Morinaga nasceu em Oswaldo Cruz, em uma fa-
mília de lavradores. Formou-se em Economia e Contabilidade. Aos 

29 anos elegeu-se deputado estadual por São Paulo com expressiva vo-
tação. Sua atuação no Parlamento paulista em defesa da ecologia e do 
meio ambiente conferiu-lhe, em 1981, o título de “Personalidade do 
Ano do Vale do Paraíba”.

Após o término de seu mandato na Assembléia Legislativa, Mo-
rinaga continuou atuante na vida política, militando especialmente em 
defesa dos imigrantes e dekasseguis. Foi fundador e presidente da Asso-
ciação dos Imigrantes no Brasil (Asibras), organizada com o objetivo de 
proteger e assistir os imigrantes. Nessa condição, promoveu e auxiliou, 
juntamente com outras associações japonesas, a Polícia Federal e Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), o recadastramento de 260 mil es-
trangeiros no Estado de São Paulo; conseguiu a anistia aos estrangeiros 
clandestinos que não possuíam documento de permanência no Brasil; e 
obteve das autoridades japonesas a concessão de visto temporário para 
trabalho a todos os nisseis, sanseis e seus respectivos cônjuges. 

Morinaga viajou ao Japão para acompanhar as condições de vida 
dos dekasseguis em 1998, ano em que o país sofria os efeitos da crise 
asiática, a qual atingiu diretamente os brasileiros que lá trabalhavam, 
levando muitos ao desemprego. Diante da difícil situação encontrada, 
Morinaga trouxe de volta ao Brasil alguns trabalhadores que estavam 
doentes e enfrentando graves dificuldades. Além disso, a Asibras, em 
parceria com uma central sindical, buscou reinserir no mercado de tra-
balho os dekasseguis que retornavam ao país.

Nome: Sérgio Massanori Morinaga

Data de nascimento: 07/6/1948

Natural de: Oswaldo Cruz (SP)

Filiação: Shoichi Morinaga e Tuta 

Morinaga

Estado Civil: solteiro

Profissão: economista e contabilista
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Sérgio Morinaga na Assembléia 
legislativa

O deputado Sérgio Morinaga recebe a visita de Massafumi Kubota e Yukio Yamaguti, 
representantes da seita religiosa japonesa Nitiren Shoshu, em 23 de março de 1981.

Mandato na ALESP

legislatura Posse Votos Partido

9.ª (1979-1983) 15/3/1979 41.766 MDB/PDS

Morinaga classificou-se em 13.º lugar pelo Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB), que conquistou, na 9.ª Legislatura, 53 das 79 
cadeiras do Legislativo paulista. 

No exercício do mandato, Morinaga solicitou licenças para rea-
lizar visita às obras da Central Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, 
no período de 19/9 a 22/9/1980 e para cumprir missão oficial do gover-
no do Estado no Japão, entre 5/11 e 30/11/1981. Também empreendeu 
viagem de natureza cultural àquele país, a convite da Universidade Soka, 
localizada em Hachioji, subúrbio de Tóquio.

Sérgio Morinaga apresentou mais de 70 proposições, entre elas 
nove projetos de lei e cerca de cinqüenta requerimentos, além de realizar 
treze discursos. Sua atuação voltou-se principalmente para as questões 
relativas à defesa do meio ambiente, tema da maior parte de suas setenta 
proposituras. Estas também trataram de votos de congratulações pelo 

“Dia do Contabilista” e por aniversários de municípios do interior pau-

lista, da proibição de propaganda de cigarros ou quaisquer produtos 
derivados do tabaco (Moção 17/1980), da Campanha Nacional de 
Combate à Hanseníase (Moção 4/1981), de reformas de estradas e 
construção de pontes.

Participação nas comissões legislativas

Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Obras Públicas 1981/1982
Efetivo (1981);
Vice-presidente (1982)

Em 1979, Morinaga presidiu a Comissão Especial de Inquérito 
para apurar irregularidades na Cetesb.

A conjuntura
Sérgio Morinaga esteve no Legislativo paulista durante grande 

parte da presidência do general João Baptista Figueiredo, período de 
forte pressão das oposições pela redemocratização, das greves de traba-
lhadores (como a do operariado metalúrgico no ABC paulista, em 1979), 
do movimento estudantil e das mobilizações contra a carestia. Durante 
seu mandato, a dívida externa cresceu e a crise econômica se aprofun-
dou, mergulhando o país na recessão e na inflação.

Em seu discurso de posse, Figueiredo comprometeu-se a conti-
nuar o processo de redemocratização iniciado por seu antecessor, Ernes-
to Geisel, e acelerado pela vitória do MDB nas eleições de 1978. Assim, 
em agosto de 1979, foi aprovada a Lei de Anistia, que permitiu o retorno 
ao Brasil de exilados políticos, além de conceder perdão aos militares 
envolvidos em ações repressivas. No mesmo ano, a reforma partidária 
extinguiu o bipartidarismo. Com isso, novos partidos foram criados: 
a Aliança Renovadora Nacional (Arena) passou a se denominar Parti-
do Democrático Social (PDS), ao qual Morinaga se filiou, e do MDB 
surgiram o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o 
Partido Popular (PP), o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Tra-
balhista Brasileiro (PTB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT).   

Entretanto, o processo de abertura política não foi realizado sem 
oposições: a chamada linha-dura tentou interromper o processo de re-
democratização com a realização de uma série de atentados, como o 
famoso caso do Riocentro, no Rio  de Janeiro. 

No âmbito estadual, Paulo Salim Maluf, eleito por voto indireto, 
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assumiu o governo em 1979, pela Arena, desincompatibilizando-se em 
1982 para candidatar-se a deputado federal. O restante do mandato foi 
concluído pelo então vice-governador José Maria Marin. 

Preservação do meio ambiente

Deputado Sérgio Morinaga preside os trabalhos da CEI da Cetesb, com a presença do 
prefeito Reinaldo de Barros, em 26 de setembro de 1979.

Ao final dos anos 1960, as questões ambientais constituíam obje-
to de preocupação dos países considerados desenvolvidos ou em desen-
volvimento. Na década seguinte, eram discutidas questões relativas ao 
manejo da fauna e da flora, ao aquecimento global (problema já alertado 
pelo cientista sueco Svant Arrhenius, em 1896), à poluição da água e à 
conservação do solo, cada vez mais degradado. Nesse contexto, duas 
correntes científicas apontavam as causas para o agravamento dos pro-
blemas ambientais: a primeira culpava a ganância e a excessiva busca 
pelo crescimento econômico; a segunda sustentava a idéia de que o cres-
cimento populacional em larga escala era o responsável. 

Em busca de soluções, em junho de 1972 realizou-se a Conferên-
cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, na cidade de 
Estocolmo, Suécia, com a participação de 113 países, entre eles o Brasil. 
Como resultado, produziu-se um plano de ações com 109 recomenda-
ções, além de uma declaração contendo 26 princípios, como a preser-
vação dos recursos naturais e o estabelecimento de políticas ambientais 
que não comprometessem o desenvolvimento industrial e econômico. 
Ainda na década de 1970, com o intuito de preservação da fauna e da 
flora, foram celebrados acordos multilaterais.

O decênio de 1980 foi marcado por uma série de desastres 
ambientais (como a explosão de um reator da usina nuclear de 
Chernobyl, na Ucrânia, em 1986) e pela idéia do chamado desen-
volvimento sustentável, ou seja, da possibilidade de um desenvol-
vimento que respeitasse o meio ambiente, pensamento expresso na 
Estratégia de conservação mundial, documento lançado pela União 
Internacional para Conservação da Natureza e difundido a partir 
de 1983 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desen-
volvimento. 

No Brasil, ações pontuais foram realizadas. O Decreto 73030, 
de 30 de outubro de 1973, criou a Secretaria Especial do Meio Am-
biente (Sema), para a discutir os problemas ambientais e conscienti-
zar a população para a preservação da natureza. A Sema propôs a pri-
meira lei destinada à proteção ambiental: trata-se da Lei 6092/1981, 
dispondo sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção. 
Em seguida, a Constituição de 1988 consagrou um capítulo dedicado 
à preservação ambiental. E, por fim, a Lei 7735/1989 criou o Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama).  

Mostrando preocupação com o tema, Morinaga apresentou o 
Projeto de Lei 360/1979, que tornava obrigatório o estudo de ecologia 
e meio ambiente no currículo escolar do 1.º grau, além de propor a 
criação da Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente da As-
sembléia Legislativa de São Paulo (Projeto de Lei 25/1979) e um voto 
de aplauso devido à criação do Santuário Ecológico, em Paraibuna (Re-
querimento 65/1980). Já em discurso elogiou o Decreto 86028/1981, 
que instituiu a realização da “Semana Nacional do Meio Ambiente”, 
sempre na primeira semana de julho, cuja finalidade seria promover a 
participação da comunidade nas discussões acerca da preservação do 
patrimônio natural do país (10/8/1981). 

E, por fim, em 16 de abril de 1980, ao tecer considerações sobre 
a preservação ambiental, lembrou o papel a ser desempenhado pelos 
deputados: “A preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade 
de vida em algumas regiões do nosso Estado são desafios que devemos 
enfrentar sem artifícios, nem palavras enganosas. Se nem tudo depende 
de nós, parlamentares, também é verdadeiro que muito se situa no exato 
limite entre o nosso empenho e a nossa omissão. Do nosso empenho, 
com certeza, resultará o bem-estar das regiões hoje desamparadas e da 
nossa omissão resultaria o caos”.
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mente a formação de uma CEI para os mesmos fins (Requerimento 
439/1980). 

Em discurso no dia 15 de abril de 1982, teceu considerações so-
bre a progressiva degradação ambiental nos municípios dessa região, de-
vido à falta de atuação da Cetesb – Morinaga citou como exemplo o rio 
Paraíba do Sul, deteriorado devido à instalação irregular de indústrias 
em suas proximidades, e o estabelecimento, em Caçapava, da indústria 
de metais Faé, que estaria poluindo o ar do município. Afirmou ainda 
que a bancada emedebista, juntamente com o presidente da Assembléia 
Legislativa, deputado Robson Marinho, também do MDB, seria a gran-
de responsável por tal situação, pois ambos estariam defendendo apenas 
os interesses de grupos industriais, o que acarretou, segundo o parla-
mentar, seu desligamento do partido. 

Morinaga prometeu a formação de uma nova CEI para investi-
gar as concessões dadas pelos “falsos técnicos” da Cetesb, prejudicando 
o Vale do Paraíba, além de criticar os interesses dos industriais pelo 
lucro sobrepostos à preservação da natureza. “Não pode se chamar de 
progresso a destruição da vida nem de riqueza o miserável espetáculo 
de toneladas de peixes mortos, arrastados pelas águas fétidas de nossos 
rios”, afirmou.    

O parlamentar também indicou a imediata paralisação das obras 
de instalação da Usina de Concreto Engemix, em Taboão da Serra (In-
dicação 102/1979), bem como a proibição da instalação de indústrias 
(Projeto de Lei 346/1979) e, posteriormente, a restrição de seu funcio-
namento (Projeto de Lei 600/1979) na bacia de drenagem do rio Paraíba 
do Sul. E, no ano seguinte, propôs o estabelecimento de diretrizes e 
normas para a utilização do solo desta região (Projeto de Lei 32/1980). 
Do mesmo modo, indicou a realização de novos estudos relativos à pos-
sibilidade da instalação e do funcionamento de indústrias no município 
de Caçapava (Indicação 242/1979).

O dia da imigração japonesa
Sobre os assuntos relativos à comunidade japonesa, Morinaga 

propôs voto de congratulações com a Igreja Seicho-No-Ie do Brasil pela 
realização do “Dia da Oração para o Progresso do Brasil e pela Paz 
Mundial” (Requerimento 1073/1979), com o jornal São Paulo Shimbun 
pelo seu 33.º aniversário (Requerimento 1571/1979) e com a professora 
Nakaoka Ioshia, pelo recebimento do título de Professora do Ano de 
1981, outorgado pelo Centro do Professorado Paulista (Requerimento 

Irregularidades na Cetesb
A possibilidade de prejuízos ao meio ambiente com a instalação 

de indústrias e usinas em localidades impróprias foi bastante discutida 
por Morinaga.

Um problema abordado por ele foram as irregularidades quan-
to ao fornecimento de laudos técnicos para instalações industriais na 
região do Vale do Paraíba, pela Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental (Cetesb), responsável pelo licenciamento e monito-
ramento de empreendimentos que apresentam riscos ao meio ambiente. 
Em 1979, Morinaga propôs a constituição de uma Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) para proceder à investigação daquela empresa (Re-
querimento 39/1979), tendo se encerrado sem aprovação de relatório 
final. Um ano depois, apresentou um requerimento solicitando nova-

CEI para proceder à investigação na Cetesb, em Caçapava, presidida pelo deputado Sérgio 
Morinaga, com a participação do deputado Sérgio Santos, em 31 de agosto de 1979.
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1993/1981). Também elogiou a ação da polícia paulista na prisão de 
Nivaldo Souza Andrade, estelionatário que “mediante ardil chegou a 
enganar mais de uma centena de famílias japonesas, causando-lhes in-
calculáveis prejuízos não só financeiramente como também moralmente” 
(17/8/1981).

Proposta marcante foi o Projeto de Lei 155/1980, institucionali-
zando o “Dia da Imigração Japonesa no Estado de São Paulo”.

Visita de bailarinas do Corpo de Baile Japonês Jun Kono Company Dance, recebidas 
pelo presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, deputado Mantelli Neto e pelo 

deputado Sérgio Morinaga, em 27 de julho de 1981.

Cópia do Projeto de Lei 155/1980, institucionalizando o “Dia da Imigração Japonesa  
no Estado de São Paulo”, a ser comemorado em 18 de junho, transformado  

na Lei 2372, de 27 de junho de 1980.
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O pedido foi aceito e, então, formou-se a Colônia de Serra 
Dourada. Porém, em 1951, o novo governador, ao baixar o Decreto 
3.060, alterou a legislação. Entre outras mudanças acerca da política 
de terras vigente, tal decreto proibia a formação de colônias agrícolas 
por parte de particulares. Dessa maneira, os colonos da Serra Dourada 
foram expulsos e suas plantações, queimadas. Miyamura entrou com 
uma ação na Justiça contra o Estado do Paraná, e, em fevereiro de 
1981, obteve ganho de causa, que determinou ao governo paranaense 
pagar-lhe uma indenização.   

Leis aprovadas

Projeto de lei lei Ememta

PL 155/1980
Lei 2372, de 27 de 
junho de 1980

Institui o “Dia da Imigração Japonesa”, a 
ser comemorado, anualmente, em 18 de 
junho

PL 87/1982
Lei 3455, de 8 de 
julho de 1982

Dá denominação de “Kisuke Watanabe” ao 
recinto de exposições da Secretaria de 
Agricultura, em Bastos

O Caso Suemitsu Miyamura
Morinaga dirigiu-se ao plenário para propor voto de congra-

tulações à Justiça do Brasil, “pela sua independência, sua equidade e 
seu destemor, dando ganho de causa ao grande colonizador Suemit-
su Miyamura na ação contra o Estado do Paraná” (6/4/1981). Miya-
mura, nascido no Japão e posteriormente naturalizado brasileiro, 
veio ao país com dezenove anos, residindo em Santos, onde exercia 
a profissão de dentista. Porém, com a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial, imigrantes dos países que compunham o Eixo (Alemanha, 
Itália e Japão) sofreram diversas formas de discriminação. Os japo-
neses, por exemplo, não poderiam viajar pelo território nacional sem 
um salvo-conduto expedido por autoridade policial, e alguns foram 
expulsos do Brasil por suspeita de espionagem. Além disso, escolas 
da colônia foram fechadas, bens das empresas de origem nipônica 
foram confiscados e, em 10 de julho de 1943, alemães e japoneses 
foram expulsos da cidade de Santos, sendo obrigados a se transferir 
para longe do litoral. Com isso, Miyamura mudou-se para o municí-
pio de Apucarana, Paraná. Em 1949, junto com outros 599 agricul-
tores de origem japonesa, solicitou ao governo paranaense uma área 
de terras para formação de colônia agrícola no distrito de Guaíra, 
localizado na cidade de Foz do Iguaçu.

Deputados Sérgio Morinaga e Jihei Noda recebem comitiva de parlamentares de Osaka, Japão, liderada por Kiichiro Yokokura, em 26 de abril de 1982
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DADOS BIOGRÁFICOS

O deputado Getúlio Hanashiro descende de uma família que 
veio da Província de Okinawa – maior ilha do arquipélago de  

Ryukyu. Muitos nipo-brasileiros são de origem okinawana, estão entre 
eles Luiz Gushiken, Getúlio Hanashiro, Koyu Iha, Ushitaro Kamia e 
Jorge Taba26.  

A família de Getúlio, ao chegar ao Brasil, instalou-se no municí-
pio de Itariri, São Paulo. Iniciaram sua vida no país como plantadores de 
banana, tendo se tornado, na década de 1950, os maiores exportadores 
da fruta para a Argentina.

Getúlio teve seu nome escolhido em homenagem a Getúlio Var-
gas. Em 1950, mudou-se para a capital. Naquele ano, ingressou no Gru-
po Escolar Almirante Barroso. Mais tarde, estudou no Colégio Jabaqua-
ra e depois no Colégio Barroso, onde iniciou sua militância política, no 
movimento estudantil. Naquela escola foi secretário-geral e tesoureiro 
do grêmio. Em 1965, quando era aluno da Escola de Sociologia e Polí-
tica da Universidade de São Paulo (USP), foi eleito vice-presidente da 
União Estadual dos Estudantes (UEE). 

Militando ativamente na oposição ao governo militar, chegou a 
ser detido para interrogatório. Na eminência de ser preso novamente, 
exilou-se no Chile. Seu processo correu na Justiça Militar, à revelia, e 
foi o primeiro a ter julgamento marcado com base no AI-5. Contou 
Getúlio Hanashiro, em entrevista, que a prisão e o exílio causaram-lhe 
constrangimentos particulares junto à família, já que, “os imigrantes, 
de qualquer origem, na sua grande maioria, têm como objetivo alcan-
çar os padrões econômicos e culturais das classes dominantes, do país 
para o qual imigram”27. 

Durante os anos em que permaneceu no Chile foi professor e 
concluiu pós-graduação em Ciência Política e Administração Pública. 
Regressou em 1975.

Logo após a sua volta, foi contratado pela Companhia do Me-
tropolitano de São Paulo (Metrô) com o objetivo de criar a Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET). Em 1982 candidatou-se, com sucesso, 

Nome: Getúlio Hanashiro

Data de nascimento: 19/4/1943

Natural de: Itariri (SP)

Filiação: Seian Hanashiro e Yoshiko 

Hanashiro

Esposa: Silvia Machado Portella 

Hanashiro

Filhos: Olaya Silvia Machado Portella 

Hanashiro, Carolina Silvia Machado 

Portella Hanashiro e Rodrigo Seian 

Machado Portella Hanashiro

Profissão: sociólogo e cientista político
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a vereador de São Paulo. Obteve votação junto à colônia japonesa (em 
especial por sua participação na Associação Okinawana do Brasil e na 
Sociedade de Cultura Japonesa) e também como resultado de sua mili-
tância política e de seu perfil de administrador público.

Em 1985, ocupou seu primeiro cargo no Executivo: foi nomeado 
secretário municipal de Transportes, na gestão Mário Covas. Em 1986 
elegeu-se deputado estadual, cargo do qual se afastou em 1987 para ser 
secretário dos Negócios Metropolitanos do Estado, no governo Ores-
tes Quércia. Com especialização reconhecida em administração pública, 
Hanashiro seria requisitado por diferentes governos. De 1993 a 1994 foi 
secretário municipal dos Transportes, na administração de Paulo Maluf. 
No ano seguinte, de janeiro a novembro, ocupou a pasta da Saúde na 
prefeitura, na mesma gestão. Retornou, à função de secretário municipal 
dos Transportes, em novembro de 1998, na gestão Pitta, permanecendo 
até dezembro de 2000. Entre os principais projetos que desenvolveu à 
frente do Executivo, Hanashiro destacou a concepção do Programa de 
Assistência à Saúde (PAS), que teria sofrido diversas alterações ao ser 
implantado, o Fura-Fila, uma alternativa ao metrô, e o primeiro corre-
dor de ônibus de São Paulo, na Avenida Santo Amaro. Hanashiro foi o 
nissei que mais vezes ocupou cargos de secretário de estado.

Getúlio hanashiro na Assembléia 
legislativa

Getúlio Hanashiro no plenário da ALESP, em 4 de dezembro de 1989

Mandatos na ALESP

Getúlio Hanashiro exerceu dois mandatos consecutivos de de-
putado estadual. Foi eleito em 1986, pelo Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB), e reeleito em 1990, pelo Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB). 

Empossado pela primeira vez em 15 de março de 1987, Hanashi-
ro afastou-se no dia seguinte para assumir a Secretaria de Estado dos 
Negócios Metropolitanos do Estado, onde permaneceu até 16 de março 
de 1988. Reassumiu seu mandato e licenciou-se de 17 de setembro a 6 
de outubro de 1988 quando, a convite do governo imperial do Japão, 
fez visitas técnicas aos órgãos de transportes, sistemas viários e de infra-
estrutura da região metropolitana de Tóquio. 

Hanashiro foi um dos 94 deputados que elaboraram a Consti-
tuição Estadual de 1989. Ainda durante seu primeiro mandato, partici-
pou dos trabalhos da Comissão Especial criada para discutir a crise da 
Viação Aérea de São Paulo (VASP), da Comissão Especial que tratou 
do transporte dos trabalhadores rurais, das comemorações dos trinta 
anos da promulgação da Carta Universal com a Declaração dos Direi-
tos da Criança, e encaminhou as posições do PSDB, partido do qual 
foi fundador. 

Os mandatos do deputado Hanashiro foram caracterizados por 
sua presença constante no plenário. Ele realizou 135 discursos em cerca 
de seis anos de atuação, a maior parte deles no segundo mandato. Apre-
sentou mais de oitenta proposições, entre as quais trinta projetos de lei, 
tendo aprovado cinco deles. Parte importante dessas iniciativas foi vol-
tada aos interesses da cidade de São Paulo, onde estava a sua maior base 
eleitoral. Em seu depoimento, concedido para elaboração deste livro, o 
deputado relatou que a colônia japonesa foi responsável por pouco mais 
da metade de seus votos28. 

Já no segundo mandato, afastou-se em janeiro de 1993 para 
ocupar o cargo de secretário municipal dos Transportes de São Pau-
lo. Em 16 de dezembro de 1993, filiou-se ao Partido Progressista 
Reformador (PPR).  

legislatura Posse Votos Partido

11.ª (1987-1991) 15/3/1987 61.409 PMDB

12.ª (1991-1995) 15/3/1991 43.456 PSDB
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Em 31 de março de 1994, voltou à Assembléia e no período 
de 10 a 18 de dezembro desse mesmo ano, licenciou-se a convite do 
Congresso dos Estados Unidos para conhecer os avanços tecnológicos 
na área de trânsito e transportes daquele país. Novamente afastou-se, 
em 17 de janeiro de 1995, para ocupar a Secretaria Municipal de Saúde, 
permanecendo no cargo, após o final da Legislatura.

 
Participação nas comissões legislativas

Deputado constituinte
Na Assembléia Estadual Constituinte, em 1989, o deputado Ge-

túlio Hanashiro integrou, como efetivo, a Comissão dos Municípios e 
Regiões Metropolitanas e a Comissão de Administração Pública, como 
suplente.

Comissão especial da Vasp
Fundada em 1933, a VASP entrou em profunda crise nos anos 

1970 e 1980. Os problemas que afetavam a empresa foram constante-
mente debatidos na Assembléia. Em 1989, a empresa era uma sociedade 
de economia mista sob controle acionário do Estado e seria privatizada 
no ano seguinte, através da venda, em leilão público, de 60% das suas 
ações ordinárias. 

Comissão Ano de nomeação Observações

Comissão de Assuntos Metropolitanos 1990/1991 Efetivo

Comissão de Transportes e Comunicações 1991/1993
Efetivo -
Vice-presidente

Comissão de Finanças e Orçamento 1991/1993
Efetivo - 
suplente

Comissão de Economia e Planejamento 1991/1993 Efetivo

Comissão de Assuntos Metropolitanos 1993
Efetivo -
suplente

Deputado Getúlio Hanashiro acompanha sessão da comissão especial que discutiu a crise 
da VASP, em 7 de novembro de 1989.

Deputado Getúlio Hanashiro acompanha sessão da comissão especial  que discutiu a crise 
da VASP, em 26 de outubro de 1989.
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30.º aniversário da Declaração dos Direitos da Criança

Sessão solene “Trinta anos da Promulgação da Carta Universal da Declaração  
dos Direitos da Criança”, presidida pelo deputado Getúlio Hanashiro.  
Na ocasião, destacou a importância de as crianças conhecerem a Casa  

“que formula as leis”, em 4 de dezembro de 1989. Na foto, ao alto, a então  
secretária estadual do Menor, Alda Marco Antônio.

A crise e o impeachment do presidente Fernando 
Collor de Mello

Em março de 1990, Hanashiro cumprimentou o presidente 
Fernando Collor de Mello, do Partido da Renovação Nacional (PRN), 
eleito pelo voto direto, desejando-lhe boa sorte, aproveitando para rea-
firmar a sua posição de membro de um partido de oposição (15/3/1990). 
Dias depois, criticou o Plano Collor e ressaltou a necessidade de o pla-
no ser gerenciado com cautela e sensibilidade para as questões sociais 
(20/3/1990 e 27/3/1990). 

Ainda em 1990, o deputado declarou apoio às privatizações 
anunciadas pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello; no seu 
discurso defendeu o enxugamento do Estado: “para que ele tenha me-
lhores condições de cuidar de suas grandes responsabilidades sociais, 
como a saúde e a educação” (6/4/1990). 

Em 1991, manifestando a sua preocupação com a dívida externa, 
comentou o trabalho do economista Juan Pablo Terra, América Latina y 
las crisis de la deuda (América Latina, as crises da dívida), apresentado 
na Conferência Internacional Cristã, em Bruxelas: “O autor fala da ar-
madilha usurária, que levou ao acúmulo de dívidas, pelos países latino-
americanos, junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). É preciso 
adotar uma postura de responsabilidade política para superar a crise do 
endividamento” (18/4/1991). 

Preocupou-se também com o elevado aumento dos preços, de-
corrente do fracasso de mais um plano econômico de Collor de Mello 
(30/3/1992); ressaltou o crescente aumento do desemprego, a erosão dos 
salários dos ativos e inativos e o agravamento da recessão (25/8/1992).  

Desde o início do processo, Hanashiro defendeu o impeachment 
do presidente Collor (25/8/1992) e prestou homenagem aos “caras-
pintadas” − jovens brasileiros que saíram às ruas para protestar contra 
a corrupção (27/8/1992). Fernando Collor renunciou em 29/12/1992, 
um dia antes do Senado votar por seu impeachment, já aprovado na 
Câmara Federal.

O PSDB 
Hanashiro falou em plenário das propostas políticas e das ques-

tões internas do PSDB (26/3/1991), relatando a realização das conven-
ções em trezentos diretórios municipais, como também os encontros 
regionais, que consolidaram o partido no Estado. Pouco tempo depois, 
o PSDB realizaria seu Congresso Nacional, discutindo a sua moderni-



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  149 

zação e sua participação na elaboração da política geral de organização 
partidária: “a definição de uma nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos 
nos parece vital para a consolidação do processo democrático no País” 
(19/6/1991), nessa linha, já havia defendido alteração constitucional vin-
culando o número de vereadores ao de eleitores (Moção 38/1989).

Oposição a Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury
Hanashiro criticou a política do governador Orestes Quércia – 

eleito pelo PMDB em 1986 – para os funcionários públicos, reclamou 
da decisão de parcelamento do 13.º salário dos servidores (13/12/1990). 
No governo seguinte, do governador Luiz Antonio Fleury Filho, tam-
bém do PMDB, o deputado considerou irrisório o aumento salarial de 
11% concedido aos funcionários (5/4/1991).

Em 1991, apresentou projeto disciplinando as licitações públicas 
(Projeto de Lei 160/1991) e a apresentação de denúncias junto ao Tribu-
nal de Contas do Estado (Projeto de Lei 210/1991). Em outra iniciativa 
propôs mudanças no atendimento ao público em órgãos do governo 
(Projeto de Lei 301/1991).

Em 1992, Hanashiro posicionou-se contra uma eventual compo-
sição do PSDB com o governador Fleury (6/3/1992); o partido manteve-
se na oposição. Ainda nesse ano, comentou matéria publicada no jornal 
Diário Popular, sob o título “Fleury manda suspender a compra de lote 
de AZT” – medicamento usado no tratamento da Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida (Aids), requerendo ao governo esclarecimentos 
sobre irregularidades ocorridas (6/3/1992).

Transporte no campo e na cidade
O deputado integrou a Comissão Especial formada, em 1990, 

para debater os problemas do transporte dos trabalhadores rurais. Na 
época, eram comuns os acidentes fatais, pois eles eram transportados 
nas carrocerias de caminhões, sem qualquer proteção. Em decorrência, 
Hanashiro apresentou o Projeto de lei 219/1990, disciplinando o trans-
porte de trabalhadores rurais e urbanos. Em 1991, também fez parte de 
comissão de representação que participou da audiência, com o procu-
rador geral da República, para discutir o processo que tramitava no Su-
perior Tribunal Federal, requerendo a inconstitucionalidade do artigo 
190 da Constituição do Estado de São Paulo. O artigo determinava que 
o transporte fosse realizado por ônibus e fixava o prazo de um ano para 
o cumprimento da determinação. A ação foi rejeitada trazendo substan-
cial melhora ao transporte dos trabalhadores do campo.

Também em 1991 Hanashiro solicitou informações sobre a evo-
lução dos acidentes de trânsito na rede rodoviária e nas demais vias pú-
blicas do Estado; O pedido abrangia os quatro anos anteriores (Reque-
rimento 2571/1991 e 2572/1991). Defendeu a obrigatoriedade do uso 
de farol acesso, durante o dia, para os veículos da frota do Estado e 
dos demais órgãos públicos (Indicação 1416/1991). Defendeu também 
que todos os veículos adquiridos pela administração pública direta e 
indireta tivessem lanterna de freio elevada – o chamado break light (In-
dicação 124/1990) – e reclamou das más condições das rodovias federais 
(29/5/1990). 

Transporte gratuito para maiores de 65 anos
Em 1990, o deputado apresentou o Projeto de Lei 163/1990, ga-

rantindo transporte coletivo gratuito para as pessoas com mais de 65 
anos de idade (10/4/1990). No ano seguinte, ampliou a proposta ga-
rantindo gratuidade nos transportes coletivos do sistema metroviário, 
ferroviário, de trólebus e de ônibus nas regiões metropolitanas e aglo-
merações urbanas do Estado (Projeto de Lei 218/1991).

As tarifas dos transportes coletivos 
Hanashiro envolveu-se em vários debates sobre o aumento das 

tarifas de ônibus e de táxis. Respondeu a uma matéria jornalística na 
qual o prefeito Jânio Quadros o acusava de ter, enquanto secretário esta-
dual dos Negócios Metropolitanos (1987-1988), autorizado um aumen-

Inauguração da exposição de Cláudio Campos, realizada em 20 de agosto de 1990.
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to de 2400% nessas tarifas. O parlamentar lembrou que durante esse 
período a inflação foi de 2425% e o óleo diesel aumentou 2586%, e que 
o próprio prefeito teria aumentado a tarifa de ônibus num percentual 
três vezes acima da inflação e quase dez vezes mais que o óleo diesel 
(10/3/1989 ).

Em janeiro de 1989, também criticou o aumento da tarifa de 
ônibus concedido pela prefeita Luiza Erundina, do Partido dos Traba-
lhadores (PT); destacou que, antes da posse da prefeita, o PT teria afir-
mado que o preço das passagens estava superestimado em 50%. Dias 
depois Hanashiro comentou a paralisação e o congestionamento no 
trânsito, causado pelo movimento de motoristas de táxi que pediam o 
reajuste da tarifa, que a prefeita dizia não ser possível atender naquele 
momento. Luiza Erundina atribuía a responsabilidade da situação ao 
governo federal, que não conseguia conter a inflação. Hanashiro reba-
teu as críticas dizendo que cabia à prefeitura decidir sobre essa ques-
tão (31/1/1989). Nessa linha, foram muitas as críticas ao PT (4, 10 e 
12/4/1989; 22/2/1990; 6/3/1990 e 25/4/1994).

Em 1990, o deputado alertou as autoridades federais, estaduais 
e municipais para a necessidade urgente de se procurar soluções para o 
problema dos transportes coletivos, buscando impedir o colapso total 
desse serviço na região metropolitana. No ano seguinte, o quadro se 
agravou, houve depredações e redução da oferta de veículos. Em 1992, 
haveria greve do setor (13/5/1992)

Outra abordagem de Hanashiro foi com relação ao Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool), que passava por uma crise. Ele apelou 
por sua continuidade (14/3/1990). 

O deputado foi favorável à estadualização da Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CBTU) como alternativa para melhorar o aten-
dimento aos usuários da rede (18/4/1991). 

Parlamentarismo
Em 1991, Hanashiro propôs a realização de campanha de es-

clarecimento sobre o parlamentarismo (Moção 97/1991), regime que 
defendeu em diversos pronunciamentos (7, 8 e 16/5/1991, 22/11/1991). 
Em 21 de abril de 1993, o Brasil respondeu ao plebiscito, estabelecido 
pela Constituição de 1988, e manteve o presidencialismo como sistema 
de governo no país. 

Meio ambiente
Dando encaminhamento à preocupação social com a preserva-

ção do meio ambiente, Hanashiro apresentou projeto de lei que propu-
nha a criação de um fundo para a proteção dos mananciais da região 
metropolitana de São Paulo (Projeto de Lei 229/1989), e comemorou a 
passagem do “Dia Mundial do Meio Ambiente” (5/6/1989).  

O vírus da cólera e as bebidas alcoólicas
Em 1992, surgiram na América Latina novos casos de cólera − 

infecção intestinal aguda causada pelo Vibrio cholerae. Sua difusão deu-
se pelo norte do continente, com o surgimento dos primeiros casos no 
Peru. No Brasil, a contaminação ocorria através dos rios e das praias 
da Amazônia e de Pernambuco. Hanashiro falou em plenário sobre o 
relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), que relacionava 
as baixas condições de higiene e de saúde oferecidas à população po-
bre, moradora das regiões fluviais, como fator de propagação do vírus 
(20/3/1992). 

Uma iniciativa relevante de Hanashiro foi aquela em que se obri-
gava a colocação, nas embalagens de bebidas alcoólicas, de advertências 
sobre o uso de seu conteúdo (Moção 57/1992).  

 
Presídios-escola e o massacre no Carandiru

Na área da Segurança Pública, Getúlio Hanashiro preocupou-se 
em minimizar os problemas do sistema prisional brasileiro. Propôs a 

Secretário de Estado dos Negócios presta depoimento em plenário,  
em 15 de outubro de 1987.
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instalação de presídios-escola destinados a presos primários menores de 
21 anos de idade (Indicação 744/1990). 

Em 1992, Hanashiro criticou a invasão, pela Polícia Militar, da 
Casa de Detenção do Carandiru, que resultou no massacre com 111 
mortos e quinze feridos, e que ele classificou como “uma repugnante 
carnificina”. Ressaltou a responsabilidade de membros do governo no 
desfecho do episódio e defendeu a instalação de uma Comissão Es-
pecial de Inquérito, na Assembléia, para investigar os acontecimentos 
(7/10/1992). 

Homenagens
Em 14 de abril de 1989, prestou homenagem à memória de Díl-

son Funaro, ministro da Fazenda e idealizador do Plano Cruzado no 
governo do presidente José Sarney, que falecera vítima de câncer.

Hanashiro presidiu sessão solene para comemorar os 150 anos 
da invenção da fotografia. Na solenidade foi homenageado o francês 
Hércules Florence. Polígrafo, fotógrafo e desenhista, Florence passou 
a maior parte de sua vida no Brasil, na cidade de Campinas, e foi um 

dos precursores mundiais da fotografia, pioneiro no Brasil e na Améri-
ca Latina, cinco anos antes de Daguerre. Ele teria realizado a primeira 
experiência produzindo efeitos visuais com uma câmera escura, dando 
início às investigações sobre processo fotográfico (23/10/1989). 

Em 1992, Hanashiro homenageou o pugilista Éder Jofre por sua 
extraordinária carreira no boxe. Afirmou que, excetuando-se Pelé, Éder 
Jofre foi o esportista que mais se destacara internacionalmente, tendo 
sido duas vezes campeão mundial, por duas categorias diferentes, pesos 
galo e pena (5/6/1992).

Em registro marcante, o deputado foi à tribuna prestar homena-
gem a Airton Senna da Silva, morto em 1.º de maio de 1994 (3/5/1994).

Tsuyoshi Mizumoto
Em 1989, Hanashiro apresentou voto de pesar pelo falecimen-

to do sr. Tsuyoshi Mizumoto, ocorrido em São Paulo (Requerimento 
2482/1989). Ele foi o criador da Feira Oriental, realizada aos domingos, 
desde 1975, na praça da Liberdade. Nessa feira, são expostos e vendidos 
os trabalhos manuais típicos da região oriental. 

O deputado Getúlio Hanashiro aprovou o Projeto de Lei  251/1991 tratando da concessão de pensão mensal aos participantes da  
Revolução Constitucionalista de 1932. Foi transformado na Lei 8059/1992.
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Recepção à comitiva da Província de Okayama, chefiada pelo sr. koichi Oyama, em 16 de agosto de 1990.

Recepções as comitivas japonesas e o 82.º aniversário 
da imigração

O deputado participou da recepção a diversas comitivas: a 
dos deputados da província de Aichi-ken (4/4/1990) e de Okayama 
(16/8/1990), entre outras.

Rendeu homenagens à comunidade nikkei na passagem do 82.º 
aniversário da imigração japonesa no Brasil, destacando a importância 
do respeito à pessoa humana, como fator fundamental para a superação 
das dificuldades encontradas na adaptação de um povo a uma nova na-
ção (18/6/1990).  

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 81/1991
Lei 7484, de 28 de 
agosto de 1991

Dá denominação de “Mário Francisco 
de Amorim” à EEPG Chácara Flórida, em 
Embu-Guaçu

PL 648/1988
Lei 7014, de 17 de 
janeiro de 1991

Declara de utilidade pública a “União dos 
Escoteiros do Brasil”, com sede na capital

PL 290/1992
Lei 8123, de 5 de 
novembro de 1992

Dá denominação de “Alfredo Schunk” à 
EEPG bairro Cipó do Meio, em Embu-
Guaçu

Projeto de lei lei Ementa

PL 291/1992
Lei 8095, de 26 de 
outubro de 1992

Dá denominação de “Luiz Schunk” à EEPG 
Vila Schunk, em Embu-Guaçu

PL 251/1991
Lei 8059, de 9 de 
outubro de 1992

Altera a Lei 1890, de 18 de dezembro de 
1978, que autoriza o poder executivo a 
conceder pensão mensal a participantes 
da Revolução Constitucionalista de 1932

PL 208/1991
Lei 9127, de 8 
março de 1995

Dispõe sobre o envio ao tribunal de 
contas de cópia de justificativa em 
hipóteses de dispensa e inelegibilidade 
de licitação
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DADOS BIOGRÁFICOS

T 
adashi Kuriki nasceu em General Salgado, em 11 de junho de 1940. 
Formou-se em Direito em 1967. Foi comerciário, radialista, despa-

chante, corretor de imóveis e advogado. 
Em 1983 assumiu seu primeiro cargo eletivo, após eleger-se, em 

1982, vereador da cidade de Presidente Prudente pelo Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB). Pelo mesmo partido, foi eleito deputado estadu-
al em 1986 e deputado federal em 1990. 

Na Câmara Federal foi presidente das Comissões de Assuntos 
Municipais e de Agricultura e Política Rural. Foi membro titular da Co-
missão de Finanças e Orçamento e suplente das comissões de Ciência e 
Tecnologia, de Comunicação e Informática e de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias. Integrou, ainda, como titular, a Comissão 
Especial PL 3.981/1993, que tratou dos produtos contendo asbesto/
amianto, e a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou as 
causas da fome; foi suplente da CPI que apurou irregularidades no Ins-
tituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS). 
Na Assembléia Constituinte, fez parte das Comissões de Sistematização 
e da Ordem Econômica e Social.

Em 1991 filiou-se ao Partido da Reconstrução Nacional (PRN), 
do então presidente Fernando Collor de Melo. Em 1993 mudou de le-
genda, passando a integrar o Partido Progressista Renovador (PPR). Em 
setembro de 1992, na votação que levou ao impeachment de Collor, que 
foi acusado de crime de responsabilidade por ligações com um esquema 
de corrupção, Kuriki votou favoravelmente ao afastamento do político 
do cargo de presidente. Collor acabaria renunciando em 29 de dezem-
bro daquele ano.

Durante seu mandato como deputado federal, Tadashi Kuriki 
votou a favor da criação do Imposto Provisório sobre Movimentação 
Financeira (IPMF) –  que fixou percentual a ser aplicado na área da 
saúde –, da extinção do voto obrigatório e pela criação do Fundo Social 
de Emergência (FSE), que instituiu vinculação de receita para as áreas 
de educação e saúde.

Nome: Tadashi Kuriki

Data de nascimento: 11/6/1940

Natural de: General Salgado (SP)

Filiação: Watal Kuriki e Chioko Kuriki

Esposa: Maria Helena Uliam Kuriki

Filhos: Érika Uliam Kuriki, Hellen 

Uliam Kuriki, Evelyn Uliam Kuriki e 

Helloyse Uliam Kuriki

Profissão: advogado
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Kuriki candidatou-se mais duas vezes a cargos públicos: em 1994 
tentou uma vaga de deputado federal pelo PPR e em 1998 concorreu, 
pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB), ao mandato de deputado es-
tadual, não conseguindo eleger-se em ambos os casos.

Tadashi Kuriki na Assembléia legislativa

Mandato na AlESP

legislatura Posse Votos Partido Observações

11.ª (1987-1991) 15/3/1987 30.564 PTB

Renunciou em 1.º de 
fevereiro de 1991 para 
assumir o cargo de 
deputado federal

Tadashi Kuriki integrava a bancada do PTB, formada por dez 
representantes, num total de 84 parlamentares. A maioria dos votos re-
cebidos por ele veio das regiões da Alta Paulista e da Alta Sorocabana. 

No exercício de seu mandato atuou, em especial, na defesa dos 
interesses de sua região e do setor agrícola. Abordou ainda questões da 
saúde, de segurança pública e do funcionalismo estadual. Tratou igual-
mente da conjuntura nacional. Participou da Assembléia Constituinte 

Estadual, que foi formada pelos deputados da 11.ª Legislatura, quando 
priorizou temas ligados à agricultura. Também foi escolhido líder da 
bancada do PTB em 1990.

Tadashi apresentou mais de novecentas proposições. Foram sete 
projetos de lei, aproximadamente quatrocentos votos de congratulação 
e centenas de indicações. Também teve presença freqüente no plenário, 
onde realizou 67 discursos. 

Participação nas comissões legislativas

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Comissão de Assuntos Municipais 1987/1990 Efetivo

Comissão de Transportes e 
Comunicações

1987 Efetivo

Comissão de Esportes e Turismo 1987/1990 Suplente

Comissão de Agricultura e Pecuária 1987/1990 Suplente/Presidente

Comissão de Constituição e Justiça 1990 Suplente

Comissão de Relações do Trabalho 1990 Efetivo

Comissão de Promoção Social 1990 Suplente

Deputado Tadashi Kuriki participa de sessão solene em comemoração aos  
80 anos da imigração japonesa para o Brasil, em 19 de junho de 1988.

Plenário em 15 de março de 1987, dia da posse dos deputados estaduais da  
11.ª Legislatura.
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Quércia, Sarney e Collor
Kuriki exerceu seu mandato no período (1987/1991) em que 

Orestes Quércia governou São Paulo e José Sarney (1985/1989) e, de-
pois, Fernando Collor de Mello (1990/1992) foram presidentes da Re-
pública.Tanto Sarney como Collor ficaram marcados pela implantação 
de pacotes econômicos para enfrentar a inflação persistente do final da 
década de 1980 e início dos anos 1990. Sarney adotou, entre outras me-
didas, o congelamento de preços e salários e a decretação da moratória 
externa (planos Cruzado, Bresser, Verão). O elemento novo do plano 
lançado no governo Collor foi o bloqueio do dinheiro depositado em 
bancos. Sua gestão também ficou marcada pela extinção de órgãos e de 
empresas estatais, pela introdução das políticas de privatização e pela 
abertura do mercado brasileiro às importações.

No âmbito estadual, Quércia investiu na ampliação da malha 
rodoviária, na ampliação de redes de água e esgoto e na reforma do apa-
relho policial. O governador também expandiu a linha leste–oeste do 
metrô e deu início às obras da linha Paulista. Na Assembléia, construiu 
uma sólida base de apoio. Apesar da acirrada oposição exercida pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) – legendas com expressiva bancada no Parlamento 
paulista –, conseguiu a aprovação da grande maioria dos projetos que 
enviou ao Legislativo.

Plano Cruzado: flagelo para a agricultura
Tadashi Kuriki abordou os fortes impactos que os sucessivos pla-

nos econômicos do período produziram na agricultura brasileira. Em 
um primeiro momento, os agricultores ficaram otimistas com a pers-
pectiva do congelamento de preços de máquinas e insumos e com o fim 
da correção monetária, ao mesmo tempo em que os preços agrícolas 
tinham sido mantidos em níveis satisfatórios. 

Entretanto, com o aumento da renda, a demanda por produtos 
cresceu significativamente. A oferta se tornou insuficiente, alimentos 
passaram a ser importados e a esperada estabilidade dos custos de pro-
dução não se verificou.

Kuriki observou, com precisão, as conseqüências desse cenário 
econômico em viagem a sua região, em discurso proferido da tribuna 
(11/8/1988): “Não foi dos mais animadores o quadro que encontramos, 
tanto na Alta Sorocabana, como na Alta Paulista. A estiagem prolonga-

da, as geadas intermitentes trazidas pelo rigor do inverno dão às regiões 
de maior potencialidade agrícola do Estado de São Paulo um quadro 
simplesmente desolador (...). Mas uma coisa marcou nossas conversas: 
não foi pior o flagelo da seca, não foi pior o flagelo das geadas que ca-
íram sobre a região. Dizem eles, na sua unanimidade, que nenhum fla-
gelo danificou tanto como o flagelo chamado Plano Cruzado. Este, sim, 
levou a uma situação insustentável, de difícil recuperação, os pequenos, 
médios e grandes agricultores. Mas a classe que mais sofre é exatamen-
te a do pequeno agricultor. (...) Os agricultores gritam que há mais de 
três ou quatro anos não conseguem comprar um trator, não conseguem 
comprar um máquina agrícola, não conseguem comprar um caminhão, 
porque os juros escorchantes de 30%, 32% impedem qualquer cida-
dão consciente deste país de se aventurar a entrar em um financiamento 
bancário. (...) Este é um quadro desolador, porque ao não se prestigiar 
as classes produtoras acontece o que temos visto neste país: a falta imi-
nente de produtos agrícolas, o encarecimento dos produtos existentes 
no mercado e, o que é muito pior, o empobrecimento das classes produ-
toras tão sacrificadas”.

Em face desse quadro, Kuriki apresentou moções que, entre ou-
tras sugestões, apelavam para a criação de caderneta de poupança para 
o pequeno produtor rural (313/1987), para a continuidade, no campo, 
do subsídio ao fornecimento de energia elétrica (487/1987) e para a ma-
nutenção do programa Proálcool (53/1989); e indicações que tratavam 
do estímulo à agricultura e pecuária, como as que propuseram a adoção 
de maior flexibilidade de preços nas operações financeiras e cálculo do 
ICMS no comércio de gado e carne bovina (2089/1989) e a constituição 
de grupo de trabalho para solucionar o problema apresentado nas áreas 
de pastagens da região de Presidente Prudente (376/1988).

Sistema prisional, segurança pública e pena de morte
Ao longo dos anos 1980, o Estado de São Paulo passa a enfrentar 

um aumento significativo nos índices de criminalidade, levando as auto-
ridades a ampliar o número de estabelecimentos penitenciários. Só no 
governo Quércia, por exemplo, o número de vagas nos presídios saltou 
de 12 mil para 28 mil. Na mesma década passam a ser mais freqüentes 
as rebeliões naquelas instituições. 

Nesse contexto, em 1986, ocorreu uma rebelião na penitenciá-
ria de Presidente Venceslau, município vizinho a Presidente Prudente, 



156  |  Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo

cidade do parlamentar. Kuriki manifestou-se sobre o episódio: “Tenho 
tomado conhecimento das verdadeiras barbaridades que acontecem no 
presídio regional de Presidente Venceslau. Há pouco tempo os presi-
diários, tomados reféns, acabaram por ser massacrados num aconte-
cimento que repercutiu em todo o Estado de São Paulo e em todo o 
Brasil. Houve um massacre por parte dos policiais contra presidiários e, 
na minha região, nenhuma voz se levantou em defesa dos presidiários” 
(27/3/1987).

No mesmo pronunciamento, o deputado anunciou que rea-
lizava estudo no sentido de sensibilizar as autoridades constituintes 
em Brasília para que a próxima Constituição autorizasse os Estados 
a ter Códigos Penais próprios. A lei penal deveria ser desvinculada 
e vigorar em cada Estado porque as condições de cada um são parti-
culares no que diz respeito à segurança pública. “E, se isso acontecer, 
serei um dos primeiros a propor que no Código Penal de São Paulo 
seja instituída a pena de morte, para que a segurança volte a imperar 
no Estado líder da Federação, mas também o mais intranqüilo e mais 
sem sossego do país”.

As proposituras apresentadas pelo parlamentar relativas à se-
gurança pública foram indicações voltadas principalmente para os 
municípios do extremo oeste do Estado, da Alta Paulista e Alta So-
rocabana. Dentre as medidas propostas ao governador, estão a aqui-
sição de novas viaturas, a instalação de posto policial, de delegacia e 
de Corpo de Bombeiros, a construção de cadeia e a implantação de 
Delegacia da Mulher.

Funcionalismo e gatilho salarial
Quando Orestes Quércia assumiu o governo de São Paulo, o 

funcionalismo público do Estado contava com legislação que lhe garan-
tia reajuste automático de salários toda vez que a inflação atingisse 20%. 
Tratava-se de lei aprovada no governo Franco Montoro, antecessor de 
Quércia, que adaptava, no âmbito estadual, medidas previstas no Plano 
Cruzado. Uma das primeiras iniciativas do novo governador, porém, foi 
a extinção desse mecanismo. 

A proposta teria de ser aprovada pela Assembléia. A resistência 
dos servidores, entretanto, foi intensa. Os funcionários não apenas com-
pareceram em massa às sessões do Legislativo, mas também permane-

Manifestação de professores da rede pública estadual de ensino, realizada no Hall 
Monumental da Assembléia, em 20 de maio de 1987.

As manifestações de professores eram constantes no período. Na foto, assembléia realizada 
no estacionamento da ALESP, em 24 de maio de 1989
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ceram em vigília durante uma semana no prédio da Assembléia. Além 
disso, nos municípios do interior, os deputados eram abordados nas ruas 
e até mesmo em frente às suas casas. 

Toda essa mobilização levou os parlamentares a rejeitar o 
projeto do governador. Kuriki votou contra a proposta e ainda 
se pronunciou por duas vezes a favor de sua rejeição (7/5/1987 e 
14/5/1987). Nos anos seguintes, o gatilho seria suprimido em todo o 
funcionalismo.

Ao longo de seu mandato, o parlamentar apresentou indicações 
propondo melhorias salariais e benefícios para diversas categorias do 
funcionalismo, tais como professores, servidores da Secretaria da Agri-
cultura e fiscais de renda.

Saúde, educação e lazer
Os problemas da saúde no Brasil foram abordados na tribuna 

por Kuriki. O parlamentar afirmou que em vários setores da saúde 
pública o Brasil apresentava uma “apavorante regressão”. Segundo ele, 
havia o retorno de moléstias endêmicas, da dengue, da febre amarela e 
da malária, entre outras (17/6/1988). 

No âmbito do Estado de São Paulo, apresentou o Projeto de 
Lei 390/1987, que dispôs sobre a obrigatoriedade da realização de 
exame de sangue, fezes e urina para alunos do 1.º grau da rede esta-
dual de ensino, propositura que não foi aprovada. Também buscou 
melhorar as condições de atendimento no setor por meio do envio ao 
governador de aproximadamente cinqüenta indicações que tratavam, 
entre outros temas, de verbas para Santas Casas, hospitais e materni-
dades, reforma de instalações hospitalares, ampliação da estrutura de 
atendimento médico, realização de convênios com os municípios e do-
ação de ambulâncias pelo Estado. Nesse campo, sua atenção se voltou, 
especialmente, para os municípios de Presidente Prudente, Anhumas, 
Dracena, São Paulo, Flórida Paulista, Assis, Buritama, Quatá, Sando-
valina, Santo Anastácio, Irapuru, Dracena, Nova Guataporanga, Cru-
zália, Tarabaí e Narandiba.

Na área da educação, o Projeto de Lei 529/1987 pretendeu in-
cluir na rede estadual o ensino de normas gerais de conservação do solo 
e preservação da natureza. O parlamentar apresentou dezenas de in-
dicações sugerindo medidas como a construção, reforma e ampliação 
de escolas e creches, além de outras que versaram sobre melhorias nos 
setores do esporte e do lazer.

Demandas regionais
Kuriki foi com freqüência à tribuna falar sobre questões da sua 

região. Por exemplo, denunciou a situação de abandono em que se en-
contrava o porto do rio Paraná, manifestou-se sobre os resultados elei-
torais nos municípios da Alta Sorocabana e Alta Paulista (24/11/1988) e 
solicitou apoio dos deputados constituintes para emenda que proclama-
va a autonomia da faculdade de Presidente Prudente, transformando-a 
em universidade (19/9/1989).

Também encaminhou proposituras para a melhoria das condi-
ções das estradas e dos transportes regionais, além de providências para 
o meio ambiente, habitação e saneamento básico.

Projeto de Lei 73/1987, que se transformou na Lei 5805, de 16 de outubro de 1987,  
inclui no calendário turístico do Estado de São Paulo, o “Festival Nacional da Pesca”, 

realizado no período de 11 a 19 de outubro, em Presidente Epitácio.
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Entre os requerimentos de congratulações, encontramos a para-
benização com os municípios pelo transcurso de aniversários, e cumpri-
mentos a personalidades, jornais, associações locais, sindicatos, autores 
de livros, organizadores de feiras e exposições, além de emissoras de 
rádio e TV.

Participação na Constituinte Estadual
Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada no Brasil a Constitui-

ção Federal, que restaurou o estado democrático de direito, ampliou 
as liberdades civis e os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. 
Em decorrência da nova Carta Magna, os Estados da federação deram 
início à elaboração de suas próprias constituições. Em São Paulo, em 
18 de outubro de 1988, os 84 deputados da 11.ª Legislatura (1987/91) 
participaram da instalação dos trabalhos constituintes. Menos de um 

ano depois, em 5 de outubro de 1989, a nova Constituição Estadual foi 
promulgada.

Dentre os temas abordados por Tadashi Kuriki na Assembléia 
Constituinte, a agricultura ganhou destaque. Em pronunciamento, o 
parlamentar considerou que a força econômica do Estado se apoiava 
não apenas na industrialização, mas também na atividade agrícola. 
Para Kuriki, o fracasso da agricultura, além de causar empobreci-
mento nas regiões agrícolas, acentuava os movimentos migratórios. 

“As populações interioranas rumam para as cidades altamente indus-
trializadas em busca de emprego e salários. Assim, o nível de vida das 
grandes metrópoles começa a se deteriorar. (...) Para reverter essa 
situação temos de tomar medidas para o fortalecimento da agricul-
tura” (30/6/1989). 

Com o objetivo de aumentar a oferta de emprego no campo e 
incrementar a produção da lavoura, o deputado apresentou algumas 
propostas à Constituição.  A primeira estabelecia a reserva obrigatória 
de 10% das áreas de todas as propriedades acima de cinqüenta hectares 
para a prática agrícola em São Paulo. Propôs, ainda, a destinação de 5% 
do orçamento do Estado para a Secretaria da Agricultura, medidas para 
a melhoria do transporte do trabalhador rural e a criação de programa 
habitacional rural.  

Projetos aprovados

Projeto de 
lei

lei Ementa

PL 73/1987
Lei 5805, 
de 16 de outubro de 
1987

Inclui no calendário turístico do estado 
de São Paulo o “Festival Nacional da 
Pesca”, realizado no período de 11 a 19 de 
outubro, em Presidente Epitácio

PL 418/1990
Lei 7311, 
de 3 de junho de 1991

Dá denominação de “Prof.ª Lenice Lopes 
Simioni” à EEPG da estação de Aldezinha, 
em Itapecerica da Serra

Deputados comemoram o encerramento dos trabalhos da Constituinte Estadual de 1989.
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F 
ilho de japoneses originários da ilha de Okinawa, Jorge Seigui Ya-
mazato nasceu em Itariri, interior de São Paulo, onde foi trabalha-

dor rural e caminhoneiro, até o ano de 1953, quando a família viajou 
ao Japão, e permaneceu por quase um ano. No retorno ao Brasil, esta-
beleceu-se com os pais e irmãos em Santos, cidade na qual começou a 
investir no ramo de exportação de frutas, principalmente bananas, ao 
mercado argentino e uruguaio. Em 1958, junto a outros exportadores, 
fundou a Associação de Exportadores de Frutas do Estado de São Paulo. 
Por volta de 1970, para a defesa dos interesses dos associados, junto com 
o então presidente da Associação Comercial de Santos, Antônio Manoel 
de Carvalho, criou o Departamento de Hortifrutigranjeiros. Yamazato 
atuou ainda no ramo da construção civil, principalmente nas cidades de 
Santos e São Vicente. 

Em 1985, lançou-se candidato a deputado estadual, obtendo 
aproximadamente quatorze mil votos, número insuficiente para ser elei-
to. Porém, na eleição seguinte, para a Legislatura 1991-1995, conseguiu 
alcançar a almejada cadeira no Legislativo paulista.

O parlamentar também recebeu condecorações: em 1989, foi-lhe 
concedida, pela Marinha, a comenda com medalha de Honra ao Mérito, 
o Troféu Mascate, pelo Clube dos Lojistas de Santos, e o Diploma de 
Cidadão Vicentino pela Câmara Municipal de São Vicente.

Nome: Jorge Seigui Yamazato

Data de nascimento: 14/8/1930

Natural de: Itariri (SP)

Filiação: Seiko Yamazato e Nabe 

Yamazato

Esposa: Casuye Yamazato 

Filhos: Anita Katsue Yamazato, 

Edson Seiti Yamazato e Hélio Seiti 

Yamazato

Profissão: exportador e importador, 

corretor de imóveis, empresário da 

construção civil
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Jorge Seigui Yamazato na Assembléia 
legislativa

Deputado Jorge Yamazato no Plenário Juscelino Kubitschek da ALESP,  
em 7 de novembro de 1994.

Mandatos na AlESP

legislatura Posse Votos Partido Observações

12.ª (1991-1995) 18/3/1991 23.303 PFL Suplente

  
Jorge Yamazato concorreu às eleições para deputado pela coli-

gação entre o Partido Liberal (PL), o Partido da Frente Liberal (PFL) 
e o Partido Social Democrático (PSD). Ficou na 1.ª na suplência do 
PFL, que conquistou 8 das 84 cadeiras. Nessa Legislatura, o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) compôs a maior bancada, 
com 19 deputados, seguido pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que 
elegeu 14 parlamentares.

No período de 18/3/1991 a 1/4/1993, o deputado substituiu 
Valdemar Corauci, licenciado para assumir o cargo de secretário de Es-
porte e Turismo do Estado de São Paulo. Também exerceu o mandato 
de deputado no lugar de Arthur Alves Pinto por duas ocasiões: entre 
2/4/1993 e 31/12/1993 e a partir de 7/10/1994. No dia 1/2/1995, foi 
efetivado, em virtude da renúncia de Valdemar Corauci. 

Por fim, o parlamentar solicitou licença para ausentar-se do país 

em viagem a Buenos Aires, Argentina, com o intuito de participar da 
reunião do Mercosul, nos dias 21 e 22 de junho de 1993.

Em suas 478 proposituras e seus 156 discursos, Jorge Yamazato 
tratou de questões ligadas principalmente à agricultura, à saúde, à segu-
rança, à educação e a melhoramentos de estradas e rodovias, sendo os 
municípios do litoral paulista e a região do Vale do Ribeira os mais con-
templados. Solicitou votos de congratulação pelo aniversário de diver-
sas cidades, a associações profissionais, hospitais, instituições educativas 
e esportivas, estações de rádio e TV de Santos, órgãos da imprensa e por 
datas comemorativas de profissionais, como o dia do professor (Reque-
rimento 4182/1992) e do alfaiate (Requerimento 2782/1991).   

Participação nas comissões legislativas

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Comissão de Fiscalização e Controle 1991/1993 Suplente

Comissão de Agricultura e Pecuária 1991/1993 Vice-presidente

Comissão de Assuntos Municipais 1991 Suplente

Comissão de Relações do Trabalho 1991/1993 Vice-presidente

Comissão de Serviços e Obras Públicas 1991/1993 Vice-presidente

Comissão de Assuntos Metropolitanos 1991/1993 Suplente

Yamazato ainda foi nomeado para representar a Assembléia Le-
gislativa na reunião da UPI (União Parlamentar Interestadual), realiza-
da em Porto Alegre, no dia 7/6/1993, tendo por tema o Mercosul e a 
revisão constitucional.

A conjuntura
O primeiro período em que Jorge Seigui Yamazato atuou no 

Legislativo paulista deu-se em meio à crise da presidência de Fernan-
do Collor de Mello, do Partido da Reforma Nacional (PRN), acusado 
de irregularidades administrativas em seu governo. No Congresso Na-
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cional, instalou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
averiguar o caso. 

A opinião pública acompanhava atentamente o desenrolar das 

investigações. Cada vez mais impopular, tanto pelo fracasso de sua polí-

tica econômica quanto pela comprovação de tais irregularidades, Collor 

convocou a população a sair às ruas vestida de verde e amarelo para 

apoiá-lo. Em resposta, no dia 16 de agosto de 1992, milhares de mani-

festantes, a maioria composta por estudantes, com o rosto pintado de 

verde e amarelo, além de utilizarem a cor preta simbolizando o repúdio 

ao governo, fizeram passeatas exigindo seu afastamento. O movimento 

ficou conhecido como “Caras Pintadas”.  

Após constatação das denúncias de improbidade, a Câmara dos 

Deputados aprovou o pedido de abertura de impeachment do então 

presidente. Apesar da renúncia de Collor, deu-se seguimento ao proces-

so. Assim, em 22 de dezembro de 1992, o Senado suspendeu o mandato 

presidencial e os direitos políticos do agora ex-presidente foram cassa-

dos por oito anos.

Em seu lugar, assumiu o vice Itamar Franco. O desafio do novo 

governo seria a estabilização da economia, em um cenário de recessão 

prolongada e inflação. Para tanto, o novo presidente convidou Fernan-

do Henrique Cardoso para ser ministro da Fazenda. Na sua gestão, foi 

criado o Plano Real, implantado a partir de 1.º de junho de 1994.

O governo de Itamar Franco foi marcado ainda pela realização 

de um plebiscito – como previsto na Constituição –, no mês de abril de 

1993, em que a população deveria decidir o regime político (monarquia 

ou república) e a forma de governo (parlamentarismo ou presidencialis-

mo) no País, sendo escolhida a permanência da república presidencia-

lista. Tal plebiscito foi criticado por Jorge Yamazato: “Será que se  mu-

darmos o sistema de governo vamos resolver os nossos problemas? Eu 

acho que não. Portanto acho totalmente inoportuno  o momento para 

realização do plebiscito. Deveríamos sim, fazer uma reforma eleitoral 

ampla antes desse plebiscito” (22/3/1993).  

Com o sucesso da aplicação do plano, Fernando Henrique Car-

doso candidatou-se à presidência da República nas eleições de 1994, 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), vencendo a dis-

puta no primeiro turno.

No plano estadual, governou Luiz Antônio Fleury Filho, do Parti-
do do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Ao longo de seu man-
dato, Fleury deu seguimento às obras públicas do governo anterior, tendo 
destaque a Hidrovia Tietê–Paraná, que viabilizou a navegação até o sul de 
Goiás, a partir do sistema de eclusas da Hidrelétrica Nova Avanhandava e 
do canal de Pereira Barreto. O governador ainda construiu o complexo de 
aproveitamento múltiplo Mogi-Guaçú, continuou as obras do complexo 
Canoas e iniciou o Projeto Tietê, visando a despoluir este rio.

Sobre o governo de Fleury, Jorge Yamazato, em algumas opor-
tunidades, foi à tribuna tecer considerações: cumprimentou-o pelo Pla-
no Habitacional para o funcionalismo público (3/6/1991); manifestou 
apoio ao seu mandato (25/4/1991); elogiou seu atuação na região da Bai-
xada Santista (16/3/1992); e manifestou-se sobre sua visita ao Vale do 
Ribeira: “Esta visita teve grande sucesso, e o sr. Governador aproveitou 
para atender a várias reivindicações da classe política, dos empresários, 
dos segmentos da comunidade e do Sindicato Rural dos Trabalhadores” 
(13/11/1991).

Cerimônia de Diplomação no plenário da ALESP, em 15 de dezembro de 1994.

Benefícios para o setor agrário
Para Yamazato, o investimento na agricultura era essencial 

(28/4/1992). Nesse sentido, propôs a efetivação de um convênio de 
Assistência Técnica e Pesquisa entre o Ministério da Agricultura e Re-
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forma Agrária e as Cooperativas de Cafeicultores (Moção 89/1991); o 
fornecimento de tratores para os municípios de economia agrícola (In-
dicação 1557/1991); a isenção dos micro e pequenos produtores da taxa 
referencial nos empréstimos agrícolas, além da redução de 50% para os 
grandes produtores rurais (Moção 270/1991); a isenção do Imposto de 
Renda, pelo prazo de dez anos, para estes (Moção 290/1991); a criação 
e instalação de Escola Técnica Agrícola em Pereira Barreto (Indicação 
1075/1993); e a aplicação de parte dos recursos do Fundo de Defesa da 
Economia Cafeeira (Funcafe) para a recuperação do Parque Cafeeiro do 
Estado (Moção 143/1993). Para o Vale do Ribeira, solicitou a liberação 
do crédito do Fundo de Expansão da Agricultura aos pequenos produ-
tores dessa região (Indicação 2032/1993), bem como a criação de Centro 
de Pesquisa Aplicada para implementação da atividade rural (Indicação 
206/1992), e de uma escola técnica agrícola (Indicação 175/1992).

No mais, o parlamentar ainda fez considerações sobre a dificulda-
de da produção e comercialização da banana (11/5/1993), a atuação do 
Governador Fleury na área da agricultura (8/5/1992) e o excessivo rigor 
do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), que, jun-
to com a polícia florestal, pelo exagerado zelo nas suas atividades, barraria 

“a atividade agrícola, principalmente no Vale do Ribeira, criando dificulda-

des e impedindo uma maior produção na nossa região” (8/3/1993). 

Saúde pública
Jorge Yamazato, em algumas oportunidades, foi ao plenário 

para discursar sobre problemas concernentes à saúde pública na Baixa-
da Santista (13/11/1991; 22/11/1991; 04/12/1991; 08/5/1992). Em uma 
delas, culpava o ex-Ministro da Saúde, Alceni Guerra, pela falência de 
todos os hospitais públicos, não apenas daquela região, “mas de todo o 
Estado e de toda a Nação” (13/2/1992). Já em outra ocasião, comentou 
sobre a demora no repasse de verbas federais aos hospitais (3/12/1991). 
E, em 22 de maio de 1991, tratou das providências adotadas pelo gover-
no do Estado para a reabertura da Santa Casa de Praia Grande.

O deputado propôs a obrigatoriedade de as seguradoras ressar-
cirem os hospitais da rede pública das despesas efetuadas com atendi-
mento a seus conveniados (Moção 297/1993); a criação e implantação 
de Escritório Regional de Saúde para atender exclusivamente os muni-
cípios de Diadema e São Bernardo do Campo (Indicação 1983/1991); a 
liberação de recursos para o Hospital dos Estivadores de Santos (Ind-
cação 1040/1993); a implantação de Hospital Psiquiátrico regional, no 
município de Caraguatatuba (Indicação 930/1992); a inclusão da região 
do Vale do Ribeira no programa de reestabelecimento dos convênios 
entre o Instituto de Assistência Medica ao Servidor Público Estadual 
(IAMSPE) e instituições médicas do interior (Indicação 1040/1993); a 
instalação de posto do IAMSPE em Santos (Indicação 1065/1992) e 
no município de Registro (Indicação 1066/1992), para atendimento dos 
servidores públicos estaduais e aposentados da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira, respectivamente; e a concessão de isenção de tributos, 
bem como a permissão, a qualquer brasileiro, de importação de medica-
mento sem similar nacional (Moção 181/1992).

Yamazato indicou ainda a concessão de auxílio ao Centro de 
Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá (Indicação 
361/1991), além da celebração de convênio entre o Estado e entida-
des assistenciais do município de Registro para atendimento às crianças 
portadoras de deficiências físicas e mentais (Indicação 1515/1992) e a 
idosos inválidos (Indicação 1514/1992). Já sobre a Aids, propôs a rea-
lização de campanha, em vários idiomas, de prevenção à referida doen-
ça na Baixada Santista (Indicação 3072/1991), e, no discurso de 9 de 
dezembro de 1991, cumprimentou Nancy Gomes Alonso e sua equipe 
pelo trabalho desenvolvido frente ao Grupo de Apoio aos Portadores 
de Aids (GAPA) na mesma região, ressaltando que a entidade estaria 

Presidente da ALESP Carlos Apolinário e deputados Yamazato e Junji Abe recebem 
comitiva de Osaka, em 23 de novembro de 1992.
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prestes a fechar por falta de recursos: “A própria Dona Nancy já vendeu 
até seu próprio automóvel para custear os gastos da entidade e faço este 
pronunciamento para ver se consigo sensibilizar as autoridades, para 
que se mobilizem em busca de uma solução definitiva para a questão 
dos aidéticos”.

Ampliação da rede elétrica e saneamento
O deputado solicitou a implantação de rede elétrica no Bairro 

IV Centenário em São Bernardo do Campo (Indicação 1967/1991) e em 
determinados bairros de Cubatão (Indicação 1450/1993). Também apre-
sentou propostas tratando de isenção da cobrança da taxa de esgoto nos 
municípios desprovidos de saneamento básico (Indicação 448/1993); de 
ligação de água canalizada nas residências dos bairros de Cubatão (Indi-
cação 1449/1993); de cumprimento do contrato firmado entre a Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado do Estado de São Paulo (Sa-
besp) e o município de Lins, visando o início da execução das obras de 
saneamento básico para os núcleos urbanos, e a não cobrança da taxa de 
esgoto até o seu término (Indicação 1174/1991); de liberação de recursos 
para investimentos na área de saneamento básico em São Paulo (Indica-
ção 1837/1993); do início das obras de regularização do abastecimento 
de águas do Distrito de Picinguaba, município de Ubatuba (Indicação 
927/1992); e da implantação de abastecimento de água nos bairros Jardim 
Santa Paula, Rio das Pedras, km 39 da Rodovia Raposo Tavares com a Es-
trada de Caucaia do Alto, no município de Cotia (Indicação 3739/1991).

Por fim, Yamazato encaminhou pedido de isenção, à população 
dos municípios desprovidos de saneamento básico, do pagamento da 
taxa cobrada pela Sabesp pela coleta de esgoto e incidente sobre o valor 
mensal a ser pago a título de consumo de água (Indicação 881/1992).   

Recursos para a polícia e situação dos presidiários
A segurança pública constituiu-se em uma questão abordada 

diversas vezes por Jorge Yamazato: solicitou a aquisição de motocicle-
tas para a Polícia Militar de Pompéia (Indicação 3954/1991), além da 
destinação de helicóptero para a Polícia Militar de Registro (Indicação 
158/1993), de motocicletas ao 39.º Batalhão da Polícia Militar de São 
Vicente (Indicação 1244/1992) e de viaturas para bairros de Cubatão 
(Indicação 857/1993), Itariri (Indicação 782/1992), Vicente de Carvalho 
e Guarujá (Indicação 481/1992). 

O parlamentar apresentou também propostas de aumento de 
efetivo da polícia nos municípios de Cubatão (Indicação 856/1993), 
Miracatu (Indicação 1455/1993), Praia Grande (Indicação 921/1991), 
Mairinque (Indicação 2701/1991), Registro (Indicação 848/1993) e em 
todo o litoral no período de férias (Indicação 3015/1991), bem como 
a instalação e manutenção, em cidades dessa região, de unidades das 
Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA). 

Outro assunto recorrente concernia à criação de delegacias. 
Nesse sentido, Jorge Yamazato indicou a instalação da Delegacia da De-
fesa da Mulher em Juquiá (Indicação 1268/1991) e em Pompéia (Indica-
ção 922/1991), de Delegacias de Investigação sobre Entorpecentes em 
Caraguatatuba (Indicação 929/1992), de um posto policial no distrito 
de Ariri, em Cananéia.(Indicação 1219/1993), e no bairro de Perequê, 
município de Guarujá (Indicação 482/1992), de Companhia da Polí-
cia Militar, em Peruíbe (Indicação 09/1992), de 2.º Distrito Policial no 
Guarujá (Indicação 201/1992), e de um Departamento da Polícia Civil 
para o litoral, além da implantação de Delegacia Especializada do Porto, 
abrangendo São Sebastião e Barra do Turvo (Indicação 1289/1992). 

No que diz respeito aos presidiários, o deputado propôs que 
os que possuíssem conhecimentos de funilaria, pintura, eletricidade e 
mecânica, fossem aproveitados para o conserto de veículos das Polícias 
Civil e Militar (Moção 276/1993). Em outra ocasião, solicitou a elabo-
ração de uma lei que concedesse ao condenado, caso este desejasse, o 
direito de remir, pela doação de sangue, parte do tempo de execução 

Deputados Jamil Murad, Carlos Apolinário, Jorge Yamazato e Luiz Carlos da Silva recebem comitiva 
japonesa no salão nobre da presidência da Assembléia de São Paulo, em 5 de março de 1993. 
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da pena (Moção 3/1995). Por fim, Yamazato tratou de benefícios aos 
policiais militares, apresentando uma proposta de regulamentação da 
autorização que lhes permitisse a utilização gratuita de transportes pú-
blicos (Indicação 1146/1992).

Melhorias na educação
Jorge Yamazato apresentou propostas de criação de unidades 

escolares nos municípios de Guarujá (Indicação 3301/1991), Cuba-
tão (Indicação 1141/1993) e São Vicente (Indicação 1041/1993), bem 
como de uma Escola Técnica de Pesca na cidade de Santos (Indica-
ção 308/1992), em convênio com o Japão. Solicitou também a constru-
ção de novas salas de aula na EEPG Alexandrina Santiago Neto, em 
Praia Grande (Indicação 187/1991) e de um prédio junto ao terreno da  
EEPSG Zulmira de Almeida Lambert, para abrigar a Delegacia de En-
sino de São Vicente (Indicação 95/1992), além de reforma do prédio da 
EEPG Cesário Bastos, em Santos (Indicação 20/1993), da EEPG Dr. 
José da Cunha Júnior, em Pompéia (Indicação 486/1991).   

Sobre o ensino superior, o deputado propôs a coibição dos 
“trotes” aplicados aos alunos ingressantes em universidades (Moção 
220/1991) e a liberação de recursos financeiros para a construção de um 

campus da Universidade de São Paulo (USP) em Cubatão (Indicação 
41/1991) e da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP) em São Vicente (Indicação 2653/1991).

Yamazato encaminhou reivindicações de elaboração de um pla-
no de educação que permitisse, a jovens de classes menos favorecidas, 
condições de ingresso ao curso superior gratuito (Moção 51/1992); de 
introdução, no currículo das escolas estaduais e particulares, do ensino 
da Canção do Exército Brasileiro (Projeto de Lei 411/1993); de obri-
gatoriedade do uso de uniforme escolar nos estabelecimentos oficiais 
de ensino do Estado (Projeto de Lei 509/1992); e de criação de uma 
comissão técnica, em cada região administrativa, para a elaboração de 
um levantamento das necessidades de reformas das escolas de 1.º e 2.º 
graus (Indicação 632/1991). 

Lazer, turismo e patrimônio
Na área do lazer, o parlamentar apresentou propostas de cons-

trução de campo de futebol com pista de atletismo no município de 
Registro (Indicação 157/1993) e de transformação do pátio do desativa-
do presídio da Rua São Francisco, localizado na cidade de Santos, em 
Centro de Lazer destinado a crianças e moradores (Indicação 307/1992). 
Propôs ainda a instalação de delegacias regionais de esportes e recrea-
ção em Itanhaém (Indicação 264/1991), São Bernardo do Campo (Indi-
cação 277/1991) e Registro (Indicação 156/1993).

No que concerne ao turismo, Jorge Yamazato solicitou a inclusão, 
no calendário turístico do Estado, da “Festa do Peão de Rodeio”, em 
Lins (Projeto de Lei 335/1991), Pacaembú (Projeto de Lei 146/1991) e 
Pompéia (Projeto de Lei 336/1991), sendo os dois últimos aprovados; a 
instalação de Central Turística às margens da rodovia BR-116, em Regis-
tro (Indicação 1720/1993); a transformação do município de Itariri em 
estância turística Projeto de Lei 370/1993); e a promoção de passeios 
turísticos, ecológicos e históricos pela Rodovia Caminho do Mar (SP-
148), que liga o litoral ao planalto paulista (Indicação 1609/1993).

Também encaminhou pedidos de recuperação do imóvel que 
serviu a Bolsa do Café de Santos, por se constituir em valioso patrimô-
nio histórico e artístico do Estado (Indicação 146/1991), bem como de 
repasse de verba ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), 
objetivando a restauração da Fortaleza da Barra Grande, localizada na 
Baixada Santista (Indicação 94/1992).

Projeto de Lei 785/1992, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Vicente, transformado na Lei 7995,  

de 4 de agosto de 1992. 
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Utilidade pública
O parlamentar apresentou projetos de declaração de utilidade 

pública para a Sociedade Beneficente Cisne, em Cotia (Projeto de Lei 
839/1992), o Instituto Beneficente Novo Alvorecer da Igreja Evangéli-
ca Assembléia de Deus, em Dracena (Projeto de Lei 403/1992), a As-
sociação Espírita Tiradentes de Santos (Projeto de Lei 980/1991) e a 
Associação de Recuperação de Deformidades Congênitas e Adquiridas 
(Ardeca), em São Bernardo do Campo (Projeto de Lei 323/1991).

Teve aprovadas propostas que declararam de utilidade pública 
a Guarda Mirim de Casa Branca (Projeto de Lei 625/1992), a Escola 
Superior de Educação Teológica Pastor Elyseu Queiroz de Souza, em 
Jundiaí (Projeto de Lei 1006/1991), a Creche Nossa Senhora de Fátima, 
em São Vicente (Projeto de Lei 752/1991), a Casa da Criança de Sete 
Barras (Projeto de Lei 850/1991) e a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de São Vicente (Projeto de Lei 785/1992). 

Colônia japonesa e dekasseguis
Jorge Yamazato encaminhou reivindicações voltadas à colônia 

japonesa propondo voto de congratulação a esta pela realização de festa 
comemorativa do 84.º aniversário da imigração japonesa (Requerimen-
to 2492/1992), à Cooperativa Mista de Pesca Nipo-Brasileira (Requeri-
mento 3166/1991) e à Sociedade Beneficente Progresso Nipo-Brasileira 

de Jundiaí, pela inauguração de sua nova sede social (Requerimento 
4216/1992). Também discursou lamentando a morte do deputado Jihei 
Noda (10/5/1993) e cumprimentando o mesatenista Hugo Hoyama, pe-
las medalhas conquistadas nos Jogos Pan-Americanos de 1991, realiza-
dos em Havana, capital de Cuba (23/8/1991).

Conseguiu a aprovação do Projeto de Lei 681/1993, instituindo 
o “Dia do Gatebolista”, praticante do esporte conhecido como gate-
bol, uma mistura de críquete, golfe e bilhar. De origem nipônica, tal 
modalidade esportiva foi inventada pelo padeiro Kazunobu Suzuki, em 
1947, na província de Hokkaido, com o intuito de criar um divertimento 
que ajudasse os japoneses a saírem da depressão causada pela Segunda 
Grande Guerra. O projeto foi aprovado, transformando-se na Lei 8659, 
de 25 de março de 1994.

Um outro assunto tratado pelo parlamentar dizia respeito ao 
fenômeno dekassegui, denominação dada aos brasileiros descenden-
tes ou cônjuges de japoneses que imigraram ao Japão à procura de 
melhores fontes de renda, no contexto da crise econômica pela qual 
o Brasil passava. Tal fluxo migratório iniciou-se em fins da década de 
1980, no momento em que o governo japonês necessitava atrair mão-
de-obra. Com efeito, leis foram criadas visando facilitar a entrada de 
estrangeiros, como a “Lei de Controle de Imigração”, de 1990, permi-
tindo que os descendentes de japoneses, até a terceira geração, traba-

Registro da visita dos deputados da província  
de Aichi-Ken, Japão, em 15 de outubro de 1992, 
no Livro de Ouro da ALESP.
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lhassem legalmente naquele país. Sobre os dekasseguis, Yamazato, no 
discurso de 7 de junho de 1991, repudiou a discriminação sofrida por 
estes: “Para que V. Excias. [sic] possam avaliar o grau da imagem dos 
brasileiros no Japão, eles são vulgarmente chamados de dekassequis. É 

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 146/1991
Lei 7519, de 19 de 
setembro de 1991

Inclui no calendário turístico do 
estado a “Festa do Peão de Rodeio 
de Pacaembu”, a ser realizada na 
primeira quinzena do mês de abril, 
em Pacaembú

PL 625/1992
Lei 8162, de 4 de 
dezembro de 1992

Declara de utilidade pública a 
Guarda Mirim de Casa Branca, em 
Casa Branca

PL 752/1991
Lei 8105, de 26 de outubro 
de 1992

Declara de utilidade pública a creche 
“Nossa Senhora de Fátima”, com sede 
em São Vicente

PL 850/1991
Lei 8065, de 19 de outubro 
de 1992

Declara de utilidade pública a “Casa 
da Criança de Sete Barras”, com sede 
em Sete Barras

PL 1090/1991
Lei 8003, de 31 de agosto 
de 1992

Dá denominação de “Prof. 
Shigheko Oto Iwaki” à 2.ª EEPG de 
Junqueirópolis

PL 305/1992
Lei 7995, de 4 de agosto 
de 1992

Declara de utilidade pública a 
“Associação dos ex-Alunos do Colégio 
Stella Maris” (AEA Stella Maris), em 
Santos

PL 1006/1991
Lei 7842, de 13 de maio 
de 1992

Declara de utilidade pública a “Escola 
de Educação Teológica Pastor Elyseu 
Queiróz de Souza”, em Jundiaí

PL 921/1991
Lei 7840, de 13 de maio 
de 1992

Dá denominação de “Eng. Agron. 
Cleber de Oliveira Fernandes” ao 
edifício da Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento que abriga o 
laboratório de análise de sementes e 
análise de insumos, em Campinas

um termo pejorativo para o imigrante que para lá se dirige em busca 
de trabalho. Chegou-se ao absurdo de em alguns shoppings e grandes 
supermercados anunciarem a presença de brasileiros para alerta do 
serviço de segurança.”  

Projeto de lei lei Ementa

PL 336/1991
Lei 7828, de 30 de abril 
de 1992

Inclui no calendário turístico do 
estado a “Festa do Peão de Rodeio de 
Pompéia”, a ser realizada na primeira 
quinzena do mês de setembro, em 
Pompéia

PL 335/1991
Lei 7827, de 30 de abril 
de 1992

Inclui no calendário turístico do 
estado a “Festa do Peão de Rodeio 
de Lins”, a ser realizada na primeira 
quinzena do mês de maio, em Lins

PL 254/1993
Lei 8495, de 27 de 
dezembro de 1993

Dá denominação de “Prof.ª Harue 
Matsumoto Isakawa” à EEPJ Jardim 
Esplanada, em Bastos

PL 80/1992
Lei 8484, de 21 de 
dezembro de 1993

Dá denominação de “Saturnino de 
Brito” à Ponte Pênsil de São Vicente

PL 785/1992
Lei 8474, de 8 de 
dezembro de 1993

Declara de utilidade pública a 
“Associação de Pais e Amigos de 
Excepcionais” (APAE) de São Vicente

PL 153/1993
Lei 8415, de 22 de outubro 
de 1993

Dá denominação de “Prof.º Moacyr 
Pinto Santiago” à EEPG de Vila 
Clementino, em Pariquera-Açu

PL 960/1993
Lei 8843, de 21 de julho 
de 1994

Dá denominação de “Haruichi Sakita” 
ao trevo de Bastos – dispositivo 
de acesso no km 97 da SP-457, em 
Bastos

PL 681/1993
Lei 8659, de 25 de março 
de 1994

Institui o “Dia do Gatebolista”, 
comemorado, anualmente, no 
 dia 27 de julho
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DADOS BIOGRÁFICOS

J 
unji Abe nasceu em Biritiba Ussu, em Mogi das Cruzes, em 15 de 
dezembro de 1940. Junji pertence à terceira geração da família Abe 

na atividade agrícola. A história da família no Brasil começou em 1910, 
quando Tokuji Abe, marujo mercante da Companhia Osaka de Navega-
ção e avô de Junji, conheceu, em suas viagens, os arredores da cidade 
de São Paulo.

Tokuji, que é natural da cidade de Kitsuki, província de Oita, 
gostou tanto da região que imigrou para o Brasil, fixando residência em 
Mogi das Cruzes, em 1929, na época com 38 anos, ao lado da esposa 
Makie e dos filhos Izumi, com 16 anos, e Tiyoko, com 12.

No início, a família dedicou-se ao trabalho na lavoura, em uma 
pequena área arrendada. Em apenas sete anos, tornou-se proprietária de 
120 hectares no bairro rural de Biritiba Ussu e entre as décadas de 60 e 
80 adquiriu mais 230 hectares de terra, passando a ser uma das maiores 
produtoras de repolho e batata-doce de todo país.

O trabalho de três gerações da família Abe em Mogi das Cruzes 
foi reconhecido. Em 1960, Tokuji recebeu o título honorífico de “Cida-
dão Mogiano”. Em 1979, Izumi foi homenageado com a mesma honra-
ria pelos relevantes serviços prestados à comunidade mogiana no campo 
da agricultura. Em 1995 foi a vez de Junji Abe ser homenageado pelo 
Poder Legislativo com o título de “Honra ao Mérito”.

Junji iniciou sua vida pública em 1972, quando foi eleito verea-
dor em sua cidade com 3.876 votos, correspondentes, na época, a 13% 
do colégio eleitoral do município. Em termos percentuais, esta foi a 
maior votação recebida por um vereador de Mogi das Cruzes. Em 1980, 
assumiu a presidência do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, cidade 
que ainda é considerada a maior produtora de hortifrutiflorigranjeiros 
do Estado, função na qual permaneceu até o ano 2000, quando disputou 
e venceu as eleições municipais. Foi deputado estadual por três legis-
laturas consecutivas: em 1990, 1994 e 1998. Na primeira vez em que 
concorreu a uma vaga no Legislativo paulista era filiado ao Partido De-
mocrático Social (PDS). Em 1991, desfiliou-se da agremiação e passou a 

Nome: Junji Abe

Data de nascimento: 15/12/1940

Natural de: Mogi das Cruzes (SP)     

Filiação: Izumi Abe e Fumica Abe

Esposa: Elza Tomico Abe

Filhos: Juliano Jun Abe, Daniela Makie 

Abe e  Mariana Mari Abe       

Profissão: empresário rural e comercial
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integrar o Partido da Frente Liberal (PFL). Três anos depois, mudou-se 
para o Partido Liberal (PL), retornando posteriormente ao PFL. Nas 
suas candidaturas à prefeitura de sua cidade, em 2000 e 2004, estava 
filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Em 1.º de janeiro de 2001, deixou a Assembléia Legislativa para 
assumir o cargo de prefeito de Mogi das Cruzes, para o qual foi eleito 
com 90.612 votos. Em 2004, foi reeleito, com 102.441 votos. No mesmo 
período, acumulou outros cargos, como o da presidência da Associação 
dos Municípios do Alto Tietê (AMAT), que congrega 11 cidades e quase 
três milhões de habitantes. 
 
Junji Abe na Assembléia legislativa

Mandatos na ALESP

legislatura Posse Votos Partido Observações

12.ª (1991-1995) 15/3/1991 30.844 PDS

13.ª (1995-1999) 15/3/1995 40.073 PL

14.ª (1999-2003) 15/3/1999 59.932 PFL

Renunciou em 1.º 
de janeiro de 2001 
para assumir a 
prefeitura de Mogi 
das Cruzes

Deputado Junji Abe preside reunião da Comissão de Agricultura e Pecuária, 
 em 17 de abril de 1997.

Cerimônia de diplomação realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,  
no plenário da ALESP, com eleitos em 1992.

Reunião da Comissão de Agricultura e Pecuária, presidida pelo deputado Junji Abe, com 
a presença do deputado Duarte Nogueira e do secretário estadual da Agricultura, Xico 

Graziano, em 25 de março de 1998.

Durante os mandatos que exerceu na ALESP, Junji foi filiado 
a diferentes partidos políticos. Todos tinham em comum o liberalismo 
como fundamento ideológico e integraram a base de sustentação dos 
diferentes governos que se sucederam.

Sua atuação teve como prioridades a defesa dos produtores ru-
rais, o aperfeiçoamento do setor agrícola e a busca de melhorias para os 
municípios da região de Mogi das Cruzes.

O parlamentar foi presidente da Comissão de Agricultura e Pe-
cuária em todo o período em que foi deputado, fato incomum, uma 
vez que costuma haver alternância nessa função, o que evidencia seu 
interesse pelo tema.

M
ar

co
 A

nt
ôn

io
 C

ar
de

lin
o

M
au

rí
ci

o 
G

ar
ci

a

M
ar

co
 A

nt
ôn

io
 C

ar
de

lin
o



Os Nikkeis na Assembléia de São Paulo  |  169 

Participação nas comissões legislativas

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Educação 1991 Suplente

Agricultura e Pecuária 1991/1993/1995/1997 Presidente

Serviços e Obras Públicas 1991/1993 Suplente (1993)

Redação 1991/1993 Efetivo

Finanças e Orçamento 1993 Suplente

Economia e Planejamento 1994 Suplente

Assuntos Metropolitanos 1995/1997 Suplente

Constituição e Justiça 1997 Suplente

Defesa do Meio Ambiente 1997 Efetivo

Especial de Revisão e Consolidação das 
Leis Estaduais

1997 Suplente

O impacto de planos econômicos na agricultura
No final da década de 1980 e início da década de 1990, a agricul-

tura enfrentou uma séria crise, reflexo das dificuldades econômicas e da 
instabilidade política do período.

O governo Sarney (1985-1989) foi marcado pela adoção de qua-
tro pacotes econômicos que restringiram a capacidade de investimento 
dos produtores rurais, desorganizaram a política de preços e levaram 
ao desabastecimento de alimentos. Em 1990, com a posse de Fernando 
Collor de Mello na presidência da República, em meio a uma inflação 
mensal de 80%, assistimos à adoção do Plano Collor I, que reduziu a 
liquidez do setor agrícola e significou um duro golpe para os agriculto-
res, pois suas dívidas foram corrigidas por índice muito superior ao da 
correção dos preços dos produtos. As safras de 1989/1990 e 1990/1991, 
também afetadas por problemas climáticos, foram comercializadas com 
prejuízo. 

Esses resultados levaram à adoção para a safra 1991/1992 de 
uma política de preços mínimos e à expansão do crédito rural. Em 1993, 
o governo federal adotou mecanismo que já havia sido aplicado no go-
verno Fleury (1991-1995) conhecido como sistema equivalência/produ-
to, o qual permitia ao agricultor pagar seus débitos bancários pelo valor 

de seu produto com base no preço mínimo. Essas iniciativas, entretanto, 
embora benéficas para o setor, não foram capazes de equacionar o pro-
blema da dívida dos agricultores, da rentabilidade dos produtores rurais 
e da oferta adequada de alimentos.

Defesa do setor agrícola e do produtor rural
A maioria dos pronunciamentos feitos da tribuna da Assembléia 

por Junji Abe tratou de questões ligadas à agricultura, com ênfase na 
defesa dos produtores rurais.  Em 27 de março de 1991, nos primeiros 
dias de seu mandato, queixou-se da falta de visão de governantes e até 
de lideranças da sociedade civil, pelo estímulo dado à industrialização 
em contraste com o descaso com a agricultura. 

Em 2 de abril de 1991, alertou para o “dramático quadro que diz 
respeito à alimentação” e, além de apontar problemas climáticos para 
a crise, criticou a falta de financiamento pelo Banco do Estado de São 
Paulo (Banespa) aos pequenos e microprodutores, principalmente aos 
que se dedicam à lavoura de gêneros de primeira necessidade.

Motivado por artigo do Jornal da Tarde intitulado “Alimentos, 
a maior importação da história”, manifestou sua preocupação “porque 
uma vez mais somos obrigados a importar milhões de toneladas de ali-
mentos (...), reflexo de uma política totalmente errônea de agricultura 
que se tem no Brasil. (...) Em 1990 os agricultores foram totalmente 
prejudicados com o bloqueio dos cruzados. Sem o capital de giro neces-
sário, sem os financiamentos de custeio, esses agricultores não tiveram 
sequer a oportunidade de repetir a mesma área plantada em 1989”. Con-
cluiu seu pronunciamento com elogios à política agrícola do governador 
Fleury ao afirmar que o governo de São Paulo acertava na sua conduta 
ao “baixar a tributação incidente sobre alimentos e de alguma forma 
tentar estimular a agricultura do Estado, um exemplo para que outras 
unidades da federação possam contribuir decisivamente para abastecer 
nosso mercado interno” (20/6/1991).

Junji deu continuidade a um antigo debate, com raízes nos anos 
1950 e 1960, que tratava da necessidade da implementação de medidas 
voltadas à agricultura. Para o parlamentar, os governantes do país deram 
prioridade à industrialização e aos interesses das indústrias e relegaram 
a atividade agrícola a segundo plano. Assim, este setor deveria ser obje-
to de políticas governamentais de estímulo ao seu crescimento e de pro-
teção ao seu funcionamento. Em 19 de abril de 1993, disse, em plenário: 
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“não concordo com o paternalismo (...) mas, é preciso tratar os desiguais 
de forma desigual. (...) A indústria manufatureira do Brasil é protegida, 
tem políticas a ela voltadas. Mas, lamentavelmente, a agricultura (...) não 
conta com nenhuma política de proteção, principalmente na área dos 
financiamentos rurais”.

Sobre o tema, o parlamentar também apresentou proposituras. 
Dentre os projetos de lei, destacaram-se o que dispôs sobre a obriga-
toriedade de registro cadastral dos produtores de mudas de vegetais 
(Projeto de Lei 140/1997) e o que propôs a celebração de convênios 
entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e prefeituras para a 
elaboração de projetos de plantio e assistência técnica aos agricultores 
(Projeto de Lei 286/1997), além de dois outros que se transformaram em 
lei. O primeiro, o Projeto de Lei 299/1995, ampliou as penalidades aos 
pecuaristas que não adotassem providências no combate à febre aftosa 
(Lei 9530, de 24 de abril de 1997) e o outro, o Projeto de Lei 382/1995, 
tratou do prévio cadastramento na Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento dos produtores, distribuidores e comerciantes de fertilizantes, 
corretivos, inoculantes ou biofertilizantes no estado de São Paulo (Lei 
9787, de 25 de setembro de 1997).

As moções abordaram, entre outros pontos, o problema das dí-
vidas dos produtores de batata (323/1991), as reivindicações dos cafei-
cultores (146/1992) e o estabelecimento de uma política agrícola para o 
país (72/1995). Entre as mais de vinte indicações para o setor, o deputado 
propôs ao governador estudos dos órgãos competentes pelo abastecimen-
to e pelo crédito rural visando a socorrer os produtores rurais de hortifru-

tigranjeiros dos municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Biritiba Mirim 
e Salesópolis (889/1994), a agilização e modernização do setor agrope-
cuário estadual (24/1991), a criação de programa de eletrificação rural 
(807/1993), a destinação de recursos para financiamentos rurais de custeio 
para mini e pequenos agricultores (26/1991) e a promoção de programa 

“Adote uma Delegacia Agrícola ou Casa da Agricultura e Abastecimento”, 
patrocinado por indústrias ligadas ao setor agropecuário e beneficiadas 
com redução ou isenção de impostos estaduais (1459/1991).

Deputado Junji, em 
reunião da Comissão 
de Agricultura e 
Pecuária,  com 
o ministro da 
Agricultura Antônio 
Cabrera, em  5 de 
setembro de 1995.

Projeto de Lei 299, de 1995, de 
autoria do deputado Junji Abe, que 
propôs medidas mais rigorosas para 
o combate da febre aftosa. O projeto 
foi aprovado e se transformou na Lei 
9530, de 24 de abril de 1997.

Capa do Projeto de Lei 382/1995, de autoria do deputado Junji Abe. Embora 
parcialmente vetado, tornou-se a Lei 9787, de 25 de setembro de 1997, e dispõe sobre 

o cadastramento junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento dos produtores, 
distribuidores e comerciantes de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes.
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O conflito de terras no Pontal do Paranapanema
Em 30 de agosto de 1995, Junji Abe pronunciou-se da tribuna, 

em defesa dos proprietários rurais do Pontal do Paranapanema. O par-
lamentar relatou: “Há aproximadamente 40 dias houve uma ameaça de 
invasão de fazendas de pecuária do Pontal de Paranapanema. Temos 
lá produtores rurais de estreitas ligações, principalmente em função de 
sermos presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes (...). Quan-
do recebemos dramáticos apelos de alguns produtores, em função de 
uma iminente invasão, imediatamente mantivemos contato com o nobre 
Deputado Mauro Bragato (...) da região de Presidente Prudente, e co-
nhecedor profundo das distorções fundiárias não só daquela região (...). 
Apelei ao deputado Bragato para que conversasse com o sr. José Rainha 
Júnior, que é o coordenador dos sem- terra (...) a fim de que uma das 
fazendas-modelo do Mirante do Paranapanema (...) não fosse invadida 
(...). Estamos aqui, não para dizer que os sem-terra não mereçam terras, 
mas para dizer que propriedades legítimas, com escrituras registradas, 
com um potencial de pecuária de corte exemplar (...), não podem ser 
invadidas e ocupadas”. 

O Pontal do Paranapanema, que está localizado no extremo 
Oeste do Estado, é integrado, entre outros municípios, por Presidente 
Bernardes, Mirante do Paranapanema, Presidente Epitácio, Presidente 
Venceslau e Teodoro Sampaio. Antiga reserva de terras públicas, o ter-
ritório sofreu processo de ocupação na segunda metade do século XIX, 
gerando intenso conflito social e enorme impasse jurídico, envolvendo o 
governo do Estado, que considerava a região como área devoluta. 

Ao lado das incertezas jurídicas, na década de 1980, quando o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) estabe-
leceu critérios de produtividade para definir quais propriedades seriam 
passíveis de serem desapropriadas para fins de reforma agrária, muitas 
propriedades na região foram consideradas improdutivas. Essa conjun-
ção de fatores tornou a região o principal alvo, no Estado de São Paulo, 
das ocupações realizadas por trabalhadores sem terra, desde meados da 
década de 1980. Esse movimento se intensificou a partir de 1990, com 
ações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), que tinha como grande liderança na região José Rainha Júnior. 
Em1992, por exemplo, foram realizadas onze ocupações, em 1995, 47, 
e em 1998 o número chegou a 68. A cidade em que se registrou o maior 
número de ocupações foi Mirante do Paranapanema, que teve, em 1947, 

boa parte de suas terras considerada devoluta pela Justiça, ou seja, terri-
tórios que passaram a ser tidos como de domínio público.

A questão do Pontal do Paranapanema é tema no Legislativo 
de São Paulo desde a República Velha. Após o mencionado pronuncia-
mento de Junji Abe, foram realizados acordos envolvendo o governo 
do Estado, proprietários e sem-terras. Algumas áreas foram legalizadas 
e outras destinadas a assentamentos. No entanto, o impasse ainda está 
presente na região. 

Homenagens à colônia japonesa
Junji Abe apresentou inúmeras propostas de interesse da comu-

nidade japonesa que foram aprovadas na ALESP.  
Além de ver sancionadas proposituras de denominação de esco-

las e de espaços públicos, o parlamentar teve o Projeto de Lei 73/1995 
transformado na Lei 9345, de 14 de março de 1996, que instituiu o “Dia 
do Rádio Taissô”, no âmbito do Estado de São Paulo, a ser comemora-
do no dia 18 de junho, data que marca a chegada do esporte ao Brasil, 
em 1978. O rádio taissô é uma modalidade de ginástica rítmica japonesa 
que proporciona benefícios físicos e evita o estresse. Sua prática foi re-
gulamentada no Japão, em 1928, como parte dos festejos do centenário 
da coroação do Imperador Hirohito. Outra atividade esportiva bastante 
praticada pelos japoneses e seus descendentes no Brasil é o beisebol. 
De autoria do parlamentar, o Projeto de Lei 209/1994, aprovado e san-
cionado como a Lei 8850, de 26 de julho de 1994, instituiu o “Dia do 
Beisebol”, a ser comemorado em 3 de fevereiro.

Também relevante foi o Projeto de Lei 505/93, que tratou da 
declaração de utilidade pública da “Sociedade Brasileira e Japonesa de 
Beneficência Santa Cruz” (Lei 8470, de 3de dezembro de 1993), res-
ponsável pelo Hospital Santa Cruz, que é a mais antiga e importante 
instituição beneficente da cooperação nipo-brasileira em atividade. 

Melhorias para municípios da região de Mogi das 
Cruzes

O deputado Junji priorizou em suas indicações, moções e reque-
rimentos melhorias para a cidade de Mogi das Cruzes e de municípios 
próximos, como Guararema, Suzano, Salesópolis e Biritiba Mirim. Mais 
da metade dessas proposituras tratou da ampliação de serviços e de es-
trutura para a região. 
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Exposição de motivos apresentada pela  prefeitura do município de Salesópolis, 
 anexada ao Projeto de Lei 301/1996, que propunha a transformação do  

município em estância turística.

Capa do Projeto de Lei 301/1996. O projeto que propunha a transformação do município 
de Salesópolis em estância turística foi votado na ALESP e sancionado pelo governador, 

tornando-se a Lei 10769, de 19 de fevereiro de 2001.

Na área de transportes, propôs a duplicação ou inclusão de estra-
das no plano de concessão de rodovias (Indicação 393/1995 e Indicação 
2047/1996, referentes à SP-88, Rodovia Mogi das Cruzes–Bertioga) e a recu-
peração, iluminação, sinalização e construção de trevos e pontes em estradas. 

No campo da saúde, encaminhou ao Executivo sugestões de do-
ação de equipamentos para hospital de Mogi (Indicação 1722/1999), 
de liberação de recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Santa 
Branca (Indicação 1972/1991), além de medidas para o conjunto do 
estado, como a promoção de campanha de vacinação antigripal, antip-
neumococo e antitetânica para pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos (Indicação 288/1999).

O aumento do efetivo policial, a construção de novas delegacias, 
bem como a ampliação de seu horário de atendimento, foram objeto de 
indicações do parlamentar na área de segurança pública. 

A educação também foi escolhida como prioritária. Inúmeros 
pedidos de construção e reformas de escola em Mogi das Cruzes fo-
ram apresentados. O deputado propôs ainda a manutenção, na cidade, 
dos Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM) (Indicação 14/1992) e a criação de supletivos públicos de 1.º 
e 2.º graus (Indicação 233/1992 e 986/1992).

Junji fez pronunciamento em que elogiou o governo Fleury, em 
especial pelo programa da Secretaria de Ciência e Tecnologia que previa 
a instalação de 70 usinas de compostagem de lixo. Afirmou: “Somos 
oriundos de uma região bastante industrializada, mas que tem suas ra-
ízes em atividades agrícolas, que é a região Leste de São Paulo. Região 
que engloba as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Sa-
lesópolis, Guararema (...) onde todos os prefeitos têm sentido as maio-
res dificuldades para instalação de um aterro sanitário (...) As usinas 
de compostagem retiram praticamente de 70 a 80% do lixo sólido dos 
aterros sanitários. Portanto, as usinas poderão prolongar a vida útil des-
ses aterros sanitários em três, quatro ou cinco vezes mais.(...) esse lixo, 
transformado em adubo orgânico pela usina de compostagem, fará com 
que os  pequenos e médios agricultores possam baixar o custo de produ-
ção substituindo em até 70% a utilização de fertilizantes químicos (...) 
essa usinas (...) vão diminuir a aflição dos municípios mais congestiona-
dos pela urbanização crescente e desorganizada (23/3/1993).”  
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Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 282/1991
Lei 7585, de 5 de 
dezembro de 1991

Dá denominação de “Professora Maria 
Teresa Ganessali de Oliveira” à EEPG do 
do Bairro da Cerâmica, em Jacareí

PL 261/1992
Lei 8115, de 27 de 
outubro de 1992

Dá denominação de “Eng. Agrônomo 
Edison Consolmagno” à delegacia 
agrícola de Mogi das Cruzes

PL 505/1993
Lei 8470, de 8 de 
dezembro de 1993

Declara de utilidade pública a 
“Sociedade Brasileira e Japonesa de 
Beneficência Santa Cruz”, com sede na 
capital

PL 68/1994
Lei 8953, de 13 de 
outubro de 1994

Dá denominação de “Masayoshi 
Adashi” ao viaduto do trevo localizado 
no km 346, da rodovia Marechal 
Rondon, em Bauru

PL 986/1993
Lei 8930, de 29 de 
setembro de 1994

Inclui no Calendário Turístico do 
Estado a “Festa do Peão de Boiadeiro”, 
realizada, anualmente, durante o mês 
de abril, em Araçoiaba da Serra

PL 209/1994
Lei 8850, de 26 de 
julho de 1994

Institui o “Dia do Beisebol”, a ser 
comemorado, anualmente, em 3 de 
fevereiro

PL 29/1994
Lei 8764, de 8 de 
abril de 1994

Dá denominação de “Benedito 
Pereira de Paula (dito justo)” à EEPG 
(emergência) do bairro de São Lázaro, 
em Mogi das Cruzes

PL 985/1993
Lei 8745, de 8 de 
abril de 1994

Dá denominação de “Professora 
Elmira Escobar Bueno Francisco” à 
EEPG do bairro do barro amarelo, em 
Salesópolis

PL 631/1993
Lei 8567, de 11 de 
março de 1994

Declara de utilidade pública a creche 
“Bom Pastor”, com sede em Franca

PL 248/1995
Lei 9261, de 18 de 
dezembro de 1995

Dá denominação de “Luiz de Oliveira 
Machado” à EEPG do bairro do Barroso, 
em Mogi das Cruzes

Projeto de lei lei Ementa

PL 567/1994
Lei 9239, de 11 de 
dezembro de 1995

Dá denominação de “Dona 
Maria Figueiredo Amaral” à EEPG 
(emergência) Fazenda Haras 
Guanabara, em São José do barreiro

PL 587/1993
Lei 9087, 3 de março 
de 1995

Dá denominação de “Engenheiro 
Renato João Baptista Della Togna” 
à barragem de ponte nova, em 
Salesópolis

PL 378/1995
Lei 9417, de 26 de 
novembro de 1996

Dá denominação de “Professora 
Marlene Muniz Schimidt” à EEPG do 
bairro são João, em Mogi das Cruzes

PL 361/1995
Lei 9368, de 3 de 
setembro de 1996

Altera o art. 1.º da Lei 3216, de 5 de 
janeiro de 1982: dá denominação 
de “Prof.º Alfredo Rolim de Moura” ao 
trecho da rodovia SP-88 que liga a 
cidade de Mogi das Cruzes à estrada 
dos tamoios e dá denominação de 

“Pedro Eroles” ao trecho da rodovia SP-
88, que liga a cidade de Arujá a Mogi 
das Cruzes

PL 73/1995
Lei 9345, de 14 de 
março de 1996

Institui o “Dia do Rádio Taissô”, a ser 
comemorado, anualmente, em 18 de 
junho

PL 431/1997
Lei 9900, de 23 de 
dezembro de 1997

Declara de utilidade pública a 
“Associação Beneficente Sítio Monte 
Refúgio”, em Mogi das Cruzes

PL 481/1997
Lei 9850, de 19 de 
novembro de 1997

Declara de utilidade pública o “Núcleo 
Recreativo Amor e Carinho – NUREAC”, 
com sede em Mogi das Cruzes

PL 382/1995
Lei 9787, de 25 de 
setembro de 1997

Dispõe sobre o cadastramento, 
junto à Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, dos produtores, 
distribuidores e comerciantes de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes 
ou biofertilizantes e dá outras 
providências
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Projeto de lei lei Ementa

PL 23/1997
Lei 9781, de 24 de 
setembro de 1997

Dá denominação de “Dr. Oswaldo 
Moreira Motta” ao 2.º distrito policial, 
em Mogi das Cruzes

PL 564/1996
Lei 9679, de 14 de 
maio de 1997

Dá denominação de “Orlando 
Quagliato” à Escola Técnica Agrícola 
Estadual Maria Joaquina do Espírito 
Santo, em Santa Sruz do Rio Pardo

PL 639/1996
Lei 9624, de 5 de 
maio de 1997

Declara de utilidade pública o 
“Instituto Maria Mãe do Divino Amor”, 
com sede em Mogi das cruzes

PL 299/1995
Lei 9530, de 24 de 
abril de 1997

Altera a Lei 8145, de 18 de novembro 
de 1992 que dispõe sobre a 
campanha de combate à febre aftosa

PL 210/1998
Lei 10185, de 30 de 
dezembro de 1998

Altera o art. 1.º da Lei 9900, de 23 de 
dezembro de 1997, que passa a ter a 
seguinte redação: declara de utilidade 
pública a “Associação Beneficente Sítio 
do Monte Refúgio”, com sede nesta 
capital

PL 236/1998
Lei 10127, de 8 de 
dezembro de 1998

Dá denominação de “Prof.ª Luiza 
Hidaka” à EEPSG Jardim São Jorge, em 
Suzano

PL 652/1997
Lei 9996, de 9 de 
junho de 1998

Dá denominação de “Dr. Benedito da 
silva” à delegacia de polícia do distrito 
de Palmeiras, em Suzano

PL 674/1996
Lei 9985, de 21 de 
maio de 1998

Dá denominação de “Professora 
Brasilísia Machado Lobo” à EEPG do 
Jardim Eldorado, em Santa Isabel

PL 55/1997
Lei 9958, de 24 de 
abril de 1998

Dá denominação de “Engenheiro 
Eduardo Riomey Yassuda” à barragem 
do rio Jundiaí, no km 7 da rodovia 
Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi 
das Cruzes

Projeto de lei lei Ementa

PL 417/1997
Lei 9908, de 6 de 
janeiro de 1998

Dá denominação de “Dr. Plínio 
Boucault” à EESG do bairro Mogilar, em 
Mogi das Cruzes

PL 181/1999
Lei 10451, de 20 de 
dezembro de 1999

Declara de utilidade pública o “Banco 
de Olhos de Mogi das Cruzes”, com 
sede em Mogi das Cruzes

PL 165/1999
Lei 10450, de 20 de 
dezembro de 1999

Dá denominação de “Leon Feffer” 
ao viaduto localizado na altura do 
número 974 da rua Dr. Prudente de 
Moraes, sobre a rede ferroviária federal, 
em Suzano 

PL 221/1998
Lei 10319, de 27 de 
maio de 1999

Dá denominação de “Professora Isabel 
Ferreira da Silva – Belinha” à EEPG Vila 
do Bairro Brasileira II, em Mogi das 
Cruzes

PL 131/1998
Lei 10203, de 7 de 
janeiro de 1999

Fica o poder executivo autorizado, 
por doação, de empresas privadas, 
coberturas para pontos de ônibus 
existentes nas rodovias estaduais, sob 
jurisdição do DER

PL 134/2000
Lei 10649, de 19 de 
setembro de 2000

Dá denominação de “Prof.º Mário 
Sasso” à EEPG do Jardim Colorado, em 
Suzano

PL 913/1999
Lei 10611, de 19 de 
junho de 2000

Dá denominação de “Professora Maria 
Aparecida de Faria” à Escola Estadual 
Vila Jundiaí II, em Mogi das Cruzes

PL 301/1996
Lei 10769, de 19 de 
fevereiro de 2001

Transforma em estância turística o 
município de Salesópolis
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DADOS BIOGRÁFICOS

C 
elso Tanauí nasceu em 26 de outubro de 1938, em Terra Roxa, São 
Paulo. Seu pai desembarcou do navio Wakasa Maru, em 1917, no 

porto de Santos; já sua mãe chegaria ao país três anos mais tarde, a bor-
do do navio La Plata Maru. 

Em 1955, Tanauí assumiu seu primeiro emprego, mediante 
aprovação em concurso público: o cargo de telegrafista da Companhia 
Paulista de Estrada de Ferro, exercendo sua função nos municípios de 
Rincão, Terra Roxa e Irapuru. Cinco anos após, ingressou, também por 
meio de concurso, na Força Pública, atual Polícia Militar. Ao longo da 
carreira, obteve as graduações de Soldado, Cabo, 3.º, 2.º e 1.º Sargento, 
encerrando-a no posto de Tenente, no 1.º Batalhão de Policiamento Mi-
litar do Interior, em São José dos Campos. Tanauí colaborou ainda para 
a criação da União Nacional de Entidades dos Subtenentes e Sargentos 
(Ubersusa), e, de 1986 a 1992, ocupou a presidência da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos.

Responsável pela criação e presidente do Diretório Distrital do 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) do Tatuapé, o parlamentar candi-
datou-se a vereador da capital paulista nas eleições de 1988 pelo partido, 
obtendo quase nove mil votos, o que lhe deu a condição de 5.º suplente. 
Em 1990, elegeu-se deputado estadual pela mesma legenda, tendo sido 
reeleito para mais duas legislaturas consecutivas na Assembléia. Nas 
eleições de 2004, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), candi-
datou-se mais uma vez à vereança da cidade de São Paulo, porém, não 
conseguiu ser eleito.

Celso Tanauí na Assembléia legislativa

1993.

Nome: Celso Tanauí

Data de nascimento: 26/10/1938

Natural de: Terra Roxa (SP)

Filiação: Kinziro Tanauí e Kaneko Tanauí

Esposa: Luzia Aparecida Favaro Tanauí
Filhos: Kátia Aparecida Tanauí, Jefferson 

Donizete Tanauí, Jonatas Henrique Tanauí

Atividades Profissionais: telegrafista, gerente 

de vendas, escrivão da Polícia Civil e servidor 

público militar (2.º Tenente)

Deputado Celso Tanauí 
discursa no plenário do  
Palácio 9 de Julho,  
em 17 de março de 1993Jo
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Mandatos na ALESP

legislatura Posse Votos Partido Observação

12.ª  (1991-1995) 05/1/1993 19.458 PTB Suplente

13.ª  (1995-1999) 03/1/1997 27.738 PTB Suplente

14.ª  (1999-2003) 15/3/1999 42.842 PTB Efetivo

Na 12.ª Legislatura, Tanauí, que ficara como 5.º suplente pelo 
PTB, substituiu dois deputados: José Antônio Barros Munhoz, en-
tre 5/1/1993 e 2/9/1993; e Antônio Salim Curiati, entre 2/9/1993 e 
31/3/1994, e em 31/1/1995. Finalmente, a partir de 1/2/1995, foi efeti-
vado, devido à renúncia de José de Castro Coimbra. Também solicitou 
licença no período de 21/11 a 5/12/1993, com a finalidade de preparar 
o Acordo de Estados Irmãos, a convite de Yukio Kurita, governador da 
Província de Fukui, Japão.

Na 13.ª Legislatura, em 3/1/1997, assumiu o mandato de depu-
tado em caráter efetivo, em virtude dos deputados Toninho da Pamonha 
e Walter Caveanha terem sido eleitos, respectivamente, prefeitos dos 
municípios de Itaquaquecetuba e Mogi-Guaçu.

O parlamentar apresentou 131 proposituras. Dentre essas, 78 
projetos de lei, sendo 3 aprovados. No mais, realizou cerca de 138 dis-
cursos. A maior parte das questões versavam sobre as polícias militar e 
civil, bem como a segurança pública. Entretanto, vale lembrar que o de-
putado igualmente tratou de melhorias ao funcionalismo, da agricultura, 
educação, saúde, preservação ambiental e trânsito.   

Participação nas comissões legislativas

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Comissão de Fiscalização e Controle 1997/1998 Efetivo

Comissão de Saúde e Higiene 1997/1998 Suplente

Comissão de Serviços e Obras Públicas 1997/1998 Efetivo

Comissão Especial de Revisão e Consolidação 
das Leis

1997 Efetivo

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigação de eventuais irregularidades 
no funcionamento da jogatina eletrônica 
e de outros serviços, via linha 0900, e na 
comercialização de cartelas de jogo, sob 
roupagem de títulos de capitalização

1997 Efetivo

Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apuração de fatos noticiados no Jornal 
Nacional, em 31 de março de 1997, sobre 
violência da Polícia Militar

1997 Efetivo

Comissão Parlamentar de Inquérito  do 
Banespa

1998 Suplente

Comissão Parlamentar de Inquérito do 
desenvolvimento do crime organizado no 
Estado

1998 Efetivo

Comissão Parlamentar de Inquérito do 
narcotráfico no Estado de São Paulo

1999 Efetivo

Comissão de Constituição e Justiça 1998/1999 Efetivo

Comissão de Fiscalização e Controle 1999/2001 Efetivo

Comissão de Assuntos Metropolitanos 1999/2001 Suplente

Comissão de Segurança Pública 1999/2001 Efetivo

Comissão de Fiscalização e Controle 1999/2001 Efetivo

Comissão de Administração Pública 2001/2003 Efetivo

Comissão de Segurança Pública 2001/2003 Suplente

Comissão de Esportes e Turismo 2001/2003 Suplente

Comissão de Assuntos Municipais 2001/2003 Efetivo

Comissão de Direitos Humanos 2001/2003 Suplente

Comissão de Finanças e Orçamento 2001/2003 Efetivo

Celso Tanauí esteve presente nas Comissões de Representação 
para negociar, em Brasília, a situação dos mutuários e empregados lesa-
dos pela empresa ENCOL S.A., em 1997; acompanhar classificação dos 
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arquivos da Divisão de Informações do Departamento de Comunicação 
Social da Delegacia Geral de Polícia, em 1999; acompanhar investiga-
ções referentes às fugas e às denúncias de irregularidades na Cadeia Pú-
blica do Putim, na cidade de São José dos Campos, no mesmo ano; e 
acompanhar as audiências públicas sobre a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias em diversos municípios do Estado de São Paulo, em 2002.

A composição partidária na Assembléia e a 
conjuntura

A legenda de Celso Tanauí obteve 11 das 84 cadeiras do Legislati-
vo paulista, nas eleições de 1990, mesmo ano em que Fernando Collor de 
Mello, do Partido da Reconstrução Nacional (PRN), assumiu a presidência 
da República e Luiz Antônio Fleury, do Partido do Movimento Democráti-
co Brasileiro (PMDB), foi eleito governador do Estado de São Paulo.

Na 13.ª Legislatura, em que PMDB foi maioria, com 23 depu-
tados, o PTB elegeu 7 representantes. Já na 14.ª Legislatura, o mesmo 
partido ocupou 5 das 94 cadeiras, sendo o Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) a legenda predominante (21 deputados), seguido pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), que elegeu 14 representantes.

Ao longo das duas legislaturas, Fernando Henrique Cardoso, do 
PSDB, ocupou a presidência da República, em um mandato marcado 
por ajustes na economia, pela busca da estabilidade econômica e pela 
consolidação da política de privatização. E, em São Paulo, Mário Covas 
Júnior, do mesmo partido, esteve à frente do governo estadual, buscando 
seu reequilíbrio financeiro. Entre outras medidas, renegociou a dívida 
externa junto a União, cortou gastos e demitiu funcionários e introduziu 
o Programa Estadual de Desestatização, que incluiu a privatização da 
Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo), da Ferrovia Paulista (Fepasa) 
e de estradas. Na área do ensino, instituiu o modelo de educação conti-
nuada, pelo qual se eliminava a repetência por notas. A gestão de Covas 
ainda ficou marcada pela construção do Rodoanel e da segunda pista da 
Imigrantes, pela ampliação do metrô e criação do Programa de Agiliza-
ção da Prestação de Serviços Públicos (Poupatempo).  

Benefícios aos policiais
O deputado apresentou propostas tratando da inatividade dos po-

liciais militares e civis, da ascensão hierárquica no quadro de graduações 
e de criação da Guarda Penitenciária (Projeto de Lei 539/2000), além de 

propor voto de congratulações à Associação dos Subtenentes e Sargentos 
da Polícia Militar de São Paulo e seus associados, pela comemoração de 
seu aniversário (Requerimento 2824/1999). Entretanto, em grande parte de 
suas proposituras, requereu medidas de melhorias à corporação policial. 

Tanauí tratou da redução, para 25 anos, da aposentadoria das 
policiais militares femininas (25/6/1993) e condenou a Proposta de 
Emenda à Constituição 613, da deputada federal Zulaiê Cobra, a qual 
propunha que os policiais militares se aposentassem com 60 anos de 
idade e 35 anos de serviço.

No que diz respeito à assistência médica, Tanauí discursou em 
15 de setembro de 1993, além de apresentar o Projeto de Lei 43/1995, 
dispondo sobre a assistência médico-hospitalar e odontológica aos de-
pendentes dos policiais militares. Também propôs a criação de clínica 
de recuperação para integrantes da categoria e seus filhos que fossem 
usuários de drogas (Projeto de Lei 344/2000).

A habitação igualmente foi contemplada pelo parlamentar: por 
meio do Projeto de Lei 1043/1999, propôs a instituição da carta de fian-
ça para locação de imóvel residencial por servidores civis e militares. 
Já o Projeto de Lei 329/2000 autorizou o Poder Executivo a construir 
Vilas Militares com habitações populares, destinadas aos policiais, na 
capital e no interior do Estado.

No que concerne aos vencimentos, Celso Tanauí teceu comentá-
rios acerca do reajuste salarial dos policiais(24/5/1993), da Lei 673/1992, 
a qual impôs defasagem nos salários dos Segundos Tenentes da PM 
(25/6/1993) e das distorções nos salários da Polícia Civil (16/11/1993), 
além de apoiar as reivindicações da categoria policial por melhores ven-
cimentos (23/5/2001). Certa feita, o deputado declarou: “o aviltamento 
dos salários dos policiais civis e militares está levando os seus integran-
tes ao desespero, cuja insuficiência não está permitindo o cumprimento 
de suas obrigações perante os seus credores. (...) Daí a certeza de que as 
manifestações dos policiais de São Paulo por melhorias salariais (...) de-
vem merecer a atenção dos governantes, não como reivindicações para 
transformá-los em marajás, mas para suprir as necessidades básicas à 
sobrevivência das suas famílias, a fim de que possam trabalhar tranqüi-
los, restabelecendo a harmonia do sistema policial para o bem-estar da 
sociedade como um todo” (25/8/1993). 

Além do mais, Tanauí encaminhou propostas de edição de pro-
jeto de lei complementar propondo a correção dos vencimentos dos 
soldados de 2.ª e 1.ª classe, Cabos, Subtenentes e 3.º, 2.º e 1.º Sargentos 
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(Indicação 984/2002), bem como de concessão de gratificação de nível 
universitário aos policiais civis e militares que preenchessem os requisi-
tos legais (Projeto de Lei Complementar 21/2000).

Finalmente, outras propostas destinadas à categoria policial 
apresentadas pelo parlamentar merecem ser lembradas, tais como: o 
Projeto de Lei Complementar 20/2000, que propôs a reestruturação do 
Regime Especial de Trabalho dos policiais civis e militares, o Projeto de 
Lei 265/2000, o qual tornou obrigatória a instalação de vidros blindados 
nas viaturas operacionais, o Projeto de Lei 200/1999, que autorizava uso 
de armas de fogo, apreendidas e à disposição da Justiça, por policiais 
civis e militares, e os projetos de concessão de auxílio-creche (Projeto de 
Lei 211/2001) e de vale-transporte (Projeto de Lei 154/1994). 

A imagem da polícia e a atmosfera de insegurança
No dia 2 de junho de 1993, Celso Tanauí criticou o dossiê da 

Americas Watch (entidade norte-americana de defesa dos Direitos Hu-
manos), que analisou a violência praticada por policiais militares no Rio 
de Janeiro e em São Paulo. Para Tanauí, tanto a Americas Watch quanto 
as outras instituições defensoras dos Direitos Humanos possuiriam dois 
graves problemas: em primeiro lugar, realizavam acusações inverídicas e 
infundadas sobre os abusos da polícia, e, em segundo, ao difundirem na 
mídia uma imagem negativa de suas ações, favoreceriam o surgimento 
de um clima de insegurança entre a população.

Contestando tal representação da corporação policial pela Ame-
ricas Watch e pela imprensa, o deputado lembrou, certa feita, os atos 
positivos da categoria, como o caso em que cinqüenta policiais militares 
de Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos juntaram seus vales-
refeição para distribuir a crianças de rua, afirmando que “precisava ser 
registrado o gesto nobre desses policiais militares que ganham pouco 
que poderiam distribuir esses ‘tickets’ aos seus próprios filhos, mas, que 
os juntaram, por um tempo, para distribuir na Praça da Sé e não merece-
ram registro da grande mídia. A grande mídia só se preocupa em atacar 
e denegrir a Polícia” (3/9/1993).

O parlamentar ainda reclamou, em outra ocasião, do excesso de 
observância das entidades de Direitos Humanos, que acarretaria o sur-
gimento de obstáculos à atividade policial: “Não pode prender sem a 
ordem do juiz, não pode ser duro com os marginais porque os Direitos 
Humanos não querem; se abordar com um pouco mais de violência, o 
marginal é recolhido para ficar durante uma semana conversando com 
uma psicóloga longe da família, (...) enfim, cria-se uma série de constran-
gimentos para o policial que quer realmente trabalhar” (1/6/1993).    

Presídios para detentos de alta periculosidade e o 
episódio do Carandiru

Sobre questões relativas ao sistema penitenciário, Celso Tanauí 
encaminhou uma proposição visando estabelecer medidas para a con-

Deputado Celso Tanauí com policiais no Salão Nobre, em 25 de maio de 1999.
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tenção de rebelião de presidiários (Projeto de Lei 330/1993). Em 10 de 
outubro de 2000, defendeu a construção de presídios destinados ex-
clusivamente a presos considerados perigosos para que não permane-
cessem encarcerados em delegacias de polícia, estabelecimento em que, 
segundo o deputado, deveriam ser mantidos apenas os acusados por 
pequenos furtos. 

Pronunciou-se também acerca da repercussão do indiciamento 
de 120 policiais militares após a intervenção na rebelião ocorrida no 
complexo penitenciário do Carandiru, que resultou na morte de 111 de-
tentos. Além de lamentar o fato de que “apenas esses cento e vinte PM’s 
que foram cumprir seu dever, garantindo a segurança à sociedade, sen-
tem no banco dos réus”, o deputado criticou a mídia por dar excessivo 
enfoque apenas no caso, sem destacar os problemas em outros setores 
da sociedade determinantes para o aumento da violência na capital pau-
lista: “Temos problemas graves na administração dos presídios, temos 
problemas sérios que envolvem a inoperância e até a incompetência dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal no combate ao problema social 
existente no Brasil. Estamos todos envolvidos numa série de segmentos 
para os quais não estão vindo soluções concretas” (9/3/1993). 

A segurança pública em São Paulo
Celso Tanauí abordou, em discurso, o crescimento da violência 

em São Paulo,  contrariando a idéia de que os policiais seriam os respon-
sáveis. Para o deputado, haveria dois motivos para tal recrudescimento: 
o desemprego e, principalmente, o consumo de drogas, pois “enquanto o 
adolescente ou a criança viciada tem o que vender para conseguir algum 
dinheiro para comprar a droga, tudo bem, mas quando não tem mais de 
onde tirar ele começa a roubar dentro de casa, dos seus pais, dos seus 
irmãos, depois vai para a rua roubar de todo mundo e entra facilmente 
nas garras dos grandes traficantes que comandam os vários setores das 
favelas das grandes metrópoles como São Paulo” (15/4/1999). 

Em outra ocasião, dirigiu-se à tribuna para lembrar de um pro-
blema cada vez mais alarmante: a progressiva atuação de organizações 
criminosas, “que começam a afrontar a sociedade, começam a afrontar 
a polícia e afrontam o próprio Estado” (24/4/2002). Já em 9 de agos-
to de 2001, quando o governo federal anunciou, entre outras decisões 
integrantes de um pacote de medidas destinado à área da segurança 
pública, a unificação das polícias militar e civil, Tanauí discursou contra 
tal determinação, argumentando que “a violência não se combate unifi-

cando polícia e nem trocando a cor do uniforme de ninguém (...). Temos 
que procurar uma fórmula, soluções, modificando o Código Penal, rees-
truturando o Poder Judiciário, reestruturando todos os órgãos da área 
social, para combater as causas da violência” (9/8/2001). 
  
A situação dos menores de idade em São Paulo

Tanauí, em 20 de setembro de 1993, dirigiu-se à tribuna para 
tecer considerações acerca dos menores abandonados, repreendendo as 
entidades de Direitos Humanos pelo fato de, a seu ver, não apresentarem 
propostas para tirá-los das ruas. Em seguida, o parlamentar ainda co-
mentou sobre a violência veiculada pela televisão às crianças: “Existem 
canais de televisão em São Paulo e no Brasil que apresentam programas 
no período das 10 às 17 horas, na ausência dos pais, que são verdadei-
ras escolas de violência. E essas crianças inocentes são inadvertidamente 
instruídas por esses programas. (...) Até essas exibições de cenas desses 
movimentos reivindicando um salário melhor, onde ocorrem confrontos 
entre os grevistas e a polícia militar ou civil no Brasil ou fora do Brasil, 
estimulam a violência. São cenas mostrando grevistas atirando bombas 
molotov, incendiárias ou pedras em cima dos policiais”. 

Para o deputado, assistindo sucessivamente a imagens de con-
flitos, as crianças acabariam por criar a idéia de que os policiais seriam 
muito violentos, passando, assim, a não respeitá-los, em vez de tê-los 

“como instrumento de sua própria segurança”, afinal, “a criança leva 
para a sua formação exatamente aquilo que assiste como fato normal no 
dia-a-dia”.

Comércio de armas de fogo
Em 1999, o governo federal enviou ao Congresso Nacional o 

Projeto de Lei 1073/1999, proibindo, em todo o território nacional, a 
venda de armas de fogo. O parlamentar declarou-se contrário à iniciati-
va, afirmando que o problema não residiria na venda legal, mas sim no 
contrabando e consequentemente na sua posse irregular. Por fim, afir-
mou que defendia a autorização do uso de armas por cidadãos honestos 
para se protegerem (26/5/1999). 

Fechamento do Congresso Nacional
O deputado não restringiu sua ação parlamentar à categoria po-

licial e às questões relativas à segurança pública. Em 1993, o deputado 
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federal Jair Bolsonaro defendeu o fechamento do Congresso Nacional e 
a instauração de uma ditadura no país, pensamento refutado por Celso 
Tanauí: “É preciso haver entendimento entre as classes políticas, em-
presariais, as classes representativas dos trabalhadores, os empresários, 
todos os segmentos vivos da nação precisam se sentar e se entender, por-
que do jeito que está vai dar motivos para que pessoas que querem a 
qualquer custo restabelecer a ditadura no país façam esse tipo de boba-
gem”. Em seguida, ainda acrescentou: “Nós, policiais militares, fomos 
dos mais prejudicados com essa ditadura. Portanto, não endossamos 
essa idéia do capitão Bolsonaro. (...) Acho que a sociedade civil tem 
competência para administrar. Então, somos favoráveis a que haja um 
entendimento franco e aberto para que realmente leve a soluções con-
cretas” (25/6/1993).

Setor rural
No que concerne à agricultura, o parlamentar encaminhou pro-

postas de criação de linha especial de financiamento para agricultores 
na aquisição de sementes de algodão (Projeto de Lei 327/1997); de li-
mitação de monocultura a, no máximo, 50% da área agriculturável de 
cada município (Projeto de Lei 326/1993); de implantação do programa 

“Vila Rural” (Projeto de Lei 1042/1999); de redução, pela metade, da 

tarifa de pedágio ao pequeno produtor agrícola, devidamente cadastra-
do em Casa de Agricultura, quando transportar a safra em caminhão 
de dois eixos (Projeto de Lei 480/2001); e de proibição do cultivo e da 
comercialização de Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s) 
destinados à alimentação humana ou animal, durante 10 anos (Projeto 
de Lei 521/1999).

Sobre a pecuária, propôs a criação de programas de incentivo 
para o desenvolvimento do sistema de produção de novilhos (Projeto de 
Lei 633/1999), bem como a liberação de verba para reforma, ampliação 
e afastamento dos currais do local de abate dos bovinos e suínos do ma-
tadouro municipal de Monte Alto (Indicação 1148/1992).

Benefícios aos estudantes da rede pública de ensino
O parlamentar solicitou a criação da Faculdade de Engenharia 

e Administração no município de Piracicaba (Projeto de Lei 377/2002); 
a inclusão das disciplinas de Informática, Educação para a Saúde, Edu-
cação Moral e Cívica e Educação Ambiental na grade curricular das 
escolas de ensino Fundamental e Médio (Projeto de Lei 640/2002); a 
manutenção da Delegacia de Ensino de Presidente Venceslau como uni-
dade integrante da Secretaria de Estado da Educação (Projeto de Lei 
345/2000); e o término da construção da quadra de esportes, a constru-

Projeto de Lei 398/1999, que 
trata do plantio de árvores em 
determinados pontos da capital e da 
Grande São Paulo.
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ção de laboratório de ciências e de zeladoria, bem como a iluminação 
em dependências da escola Elza Peçanha de Godoy, em Piracaia (Indi-
cação 1373/2000). 

Também encaminhou propostas destinadas ao benefício de estu-
dantes pobres oriundos da rede oficial de ensino, como a criação de cur-
sinhos preparatórios aos exames vestibulares (Projeto de Lei 118/2000) 
e de cursos de formação profissional (Projeto de Lei 622/2000), além de 
apresentar o Projeto de Lei 786/1999, reservando, a estudantes caren-
tes, 50% das vagas existentes nas universidades estaduais. Sobre esse 
projeto, Tanauí justificou que os “alunos pobres são excluídos, porque, 
oriundos da rede estadual, não têm condições de concorrer com os estu-
dantes ricos que freqüentaram as melhores escolas privadas particulares. 
Diante desse quadro, é lógico que na disputa dos vestibulares os alunos 
egressos da rede pública estadual tenham mais dificuldades. Certo que 
essas dificuldades muitas vezes são superadas pelo esforço e sacrifício 
dos estudantes que, ainda pobres, freqüentam cursinhos, e partem para 
a disputa igual, muitas vezes conseguindo superar esses problemas. Mas 
o poder público precisa equacionar de vez esse problema discriminató-
rio aos estudantes pobres” (7/12/1999). 

Dia da pensionista
Tanauí solicitou a distribuição mensal gratuita de cesta básica aos 

aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo como 
provento ou pensão (Moção 31/1998) e a criação do “Dia da Pensionis-
ta”, a ser comemorado em 11 de setembro (Projeto de Lei 567/2002). 
No projeto, como justificativa, Tanauí afirmou que, com o falecimento 
do marido, a mulher torna-se “um verdadeiro chefe de família”. As-
sim, instituir “o ‘Dia da Pensionista’ é uma forma de homenagear a mãe, 
a mulher e a esposa, como esteio do lar”. A propositura foi aprovada, 
tornando-se a Lei 12.893, de 8 de abril de 2008.

Saúde e qualidade ambiental
Na área da saúde, o deputado propôs a criação da Campanha 

Nacional de Prevenção contra a Sífilis (Moção 127/1999), bem como a 
implantação, na rede hospitalar pública, de programa de prevenção e 
tratamento de distúrbios alimentares para portadores de anorexia, buli-
mia nervosa e obesidade (Projeto de Lei 647/2002). 

Com relação à preservação ambiental em áreas urbanas, o par-

lamentar apresentou o Projeto de Lei 398/1999, propondo o plantio 
de árvores frutíferas em áreas degradadas ao longo das marginais, dos 
rios Tietê e Pinheiros e das rodovias estaduais. O projeto foi aprovado, 
transformando-se na Lei 10460, de 20 de dezembro de 1999.   

Trânsito
Celso Tanauí apresentou propostas de isenção do Imposto so-

bre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos veículos novos des-
tinados ao transporte de passageiros (Projeto de Lei 639/2002), bem 
como do IPVA aos veículos com mais de dez anos de uso (Projeto de 
Lei 123/1993).

Indicou ainda a pavimentação da estrada vicinal Monte Alto/
Ibitirama/Taiaçu (Indicação 2467/1997) e a realização, em caráter de 
urgência, de leilão público dos veículos apreendidos depositados nos 
pátios do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-
SP), das unidades da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e 
das prefeituras municipais (Indicação 1305/2001).

Por fim, encaminhou solicitações de estabelecimento de prazo 
para retenção de veículos recolhidos nos pátios do Detran-SP e dos 
distritos policiais (Moção 59/2002); de redução de IPVA aos motoris-
tas que não infringirem o Código Nacional de Trânsito (Projeto de Lei 
30/1998); de obrigatoriedade de utilização de placas do Estado de São 
Paulo por parte de veículos de órgãos oficiais, empresas estatais, fun-
dações, autarquias e empresas privadas prestadoras de serviço públicos 
(Projeto de Lei 91/2002); e da manutenção dos batalhões pertencentes 
à Companhia de Policiamento de Trânsito por mais 24 meses (Indica-
ção 1467/2001), por considerá-los essenciais no combate à violência no 
trânsito: “A presença da polícia militar no trânsito inibe a fuga dos in-
fratores do trânsito e de criminosos pelas ruas da capital. As estatísticas 
indicam que os policiais de trânsito realizaram em 2000 cerca de onze 
mil operações de policiamento de trânsito, com a vistoria de trezentos 
e sessenta e seis mil viaturas e veículos, autuação de trezentos e setenta 
e dois mil condutores, 724 autos de infração por transporte irregular 
de produtos perigosos, 133 casos de porte ilegal de arma, 98 casos de 
direção perigosa, 670 pessoas que dirigiam sem habilitação, colocando 
em risco a vida de pessoas, além de mais de mil prisões em flagrantes 
delito” (14/11/2001). 
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Cumprimentos às colônias, votos de pesar e Miss 
Cerejeira

Celso Tanuí foi à tribuna para homenagear as colônias italiana 
(7/6/1993) e luso-brasileira (14/6/1993). Também propôs voto de pesar 
pelo falecimento do ex-deputado Jihei Noda (10/5/1993) e de Carlos 
Castelo Branco, o “Castelinho”, jornalista e escritor brasileiro, ex-mem-
bro da Academia Brasileira de Letras.

Em outra ocasião, lembrou da visita que a Miss Cerejeira, eleita 
em concurso realizado pela Associação das Cerejeiras, faria ao Legisla-
tivo paulista. Ressaltou que sua viagem de 60 dias, representando São 
Paulo e o Brasil, para ao Japão, onde a cerejeira “é um dos símbolos 
nacionais”, seria benéfica, pois contribuiria para o intercâmbio cultural 
entre ambos os países. Em seguida, acrescentou que “esses contatos cul-
turais entre o Brasil e o Japão só podem melhorar as relações culturais 
como também o intercâmbio em outras áreas, também na área tecnoló-
gica e também na área de financiamento de obras que São Paulo precisa” 
(16/3/1993).   

Projetos aprovados

Projeto de lei lei Ementa

PL 398/1999
Lei 10460,
de 20 de dezembro de 1999

Dispõe sobre o plantio de árvores 
frutíferas nas marginais dos rios e 
das rodovias estaduais

PL 326/2001
Lei 11225, 
de 30 de julho de 2002

Declara de utilidade pública o 
“Lar de Nutrição à infância Souza 
Andrade” (Lanisa), com sede em 
Piracicaba

PL 567/2002
Lei 12893, 
de 8 de abril de 2008

Institui o “Dia da Pensionista”, a ser 
comemorado em 11 de setembro

Presidente da Assembléia, Vitor Sapienza, e deputado Celso Tanauí recebem a Miss Cerejeira, em 17 de março de 1993.
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P 
edro Mori nasceu em Presidente Bernardes, em 1959. Trabalhou na 
agricultura e na lavoura até mudar-se, aos dezesseis anos, para São 

Paulo. Ao chegar à cidade empregou-se com seus tios e, depois, tornou-
se funcionário do Banco do Estado de São Paulo (Banespa), onde per-
maneceu por doze anos. Em 1979, ingressou no curso de Direito, que 
concluiu em 1983. Aos 24 anos, casou-se com Irma Mori, com quem 
teve três filhos. 

Em 1988 elegeu-se vereador no município de Santana de Par-
naíba. No exercício do mandato propôs vários projetos de lei, dentre 
eles o da extinção da aposentadoria dos vereadores da própria Câmara.  
Mori foi eleito por mais duas vezes consecutivas, tendo sido presidente 
da Câmara em 1992 e em 1996. 

Ingressou na vida pública inspirado pela atuação de seu pro-
fessor, o deputado Paulo Kobayashi, que iniciou sua trajetória política 
movido pelo inconformismo com os problemas do país. Segundo Mori, 
sua motivação para seguir a carreira política deu-se pelas injustiças so-
ciais: “Era apenas um estudante revoltado. Revoltado com tudo. Com 
aquilo que eu passava, financeiramente, e olhava para a minha família, 
só dificuldades. Um país cheio de riquezas e um povo pobre, cheio de 
dificuldades”.

Em 1998, candidatou-se a deputado estadual, pelo Partido  
Democrático Trabalhista (PDT). Na cidade em que se radicou, Santa-
na de Parnaíba, obteve 13.070 votos, dos 18 mil válidos. Também em  
outros municípios da região, o parlamentar teve expressiva votação.  
Em Pirapora de Bom Jesus, por exemplo, conseguiu quase 80%  
dos votos. 

Na Assembléia Legislativa priorizou os interesses dos municí-
pios da região Oeste da Grande São Paulo, tendo abordado, entre ou-
tros, temas relativos ao zoneamento urbano, transportes, saneamento, 
educação, saúde, habitação, segurança pública e energia. Tratou tam-
bém de questões nacionais, como a questão do emprego, a superação de 
desigualdades e as reformas do Estado.

Nome: Pedro Tomishigue Mori

Data de nascimento: 27/6/1959

Natural de: Presidente Bernardes (SP)

Filiação: Theodoro Mori e Satiko Mori

Esposa: Irma Kazuyo Nakada Mori

Filhos: Maurício Susumo Mori, Cinthya 

Harumi Mori e Marcel Tomishigue Mori

Profissão: advogado
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Em 2004 elegeu-se novamente vereador em Santana de Parnaíba 
e foi, mais uma vez, escolhido por seus pares para presidir a Câmara. Em 
2008 foi eleito, com quase 60% dos votos, vice-prefeito de sua cidade.

Pedro Mori na Assembléia legislativa

Deputado Pedro Mori é diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,  
em 18 de dezembro de 1998.

Mandato na ALESP
legislatura Posse Votos Partido

14.ª (1999-2003) 15/3/1999 31.943 PDT

Mori elegeu-se pelo PDT, legenda que iniciou a 14.ª Legislatura 
com uma bancada de 7 integrantes na Assembléia. No entanto, em 5 
de fevereiro de 2001, desfiliou-se do partido, afirmando que mantinha 
afinidades ideológicas com a agremiação, mas enfrentava problemas e 
divergências internas que levaram a seu desligamento. Em 16 de feverei-
ro daquele ano, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), ocasião 
em que se manifestou na tribuna para anunciar sua satisfação por poder 
discutir política em um partido socialista. Posteriormente, foi escolhido 
líder de sua bancada.

A atuação de Pedro Mori foi marcada pela critica à política de 
privatização, em especial do Banespa e da concessão de rodovias, bem 
como à defesa da região Oeste da Grande São Paulo. Apresentou ainda 
diversas propostas na área da segurança pública, educação e cultura.

O parlamentar integrou três Comissões Parlamentares de Inqué-
rito (CPIs) em uma legislatura que foi marcada por um número expres-
sivo dessas comissões. Ao todo foram onze, que trataram da privatização 

do sistema de telefonia, dos precatórios municipais, da correta desti-
nação de verbas para a educação, do transporte intermunicipal, pedá-
gio, narcotráfico, indústria da indenização ambiental, industrialização, 
distribuição e comercialização de combustíveis, problemas do sistema 
prisional e duas sobre violação dos direitos do consumidor.

Mori pronunciou-se mais de duzentas vezes no plenário na As-
sembléia e apresentou 115 proposituras, sendo 38 projetos de lei, dos 
quais dez foram aprovados. 

Participação nas comissões legislativas

Comissão
Ano de 
nomeação

Observações

Constituição e Justiça 1999/2002
Efetivo (1999 a 
2001)/Suplente 
(2001a 2002)

Fiscalização e Controle 2001/2002 Efetivo

Direitos Humanos 1999/2002 Efetivo

Agricultura e Pecuária 2001/2002 Suplente

Serviços e Obras Públicas 2001/2002 Suplente

Administração Pública 1999/2001 Efetivo

Esportes e Turismo 1999/2001 Suplente

Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
com a finalidade de averiguar a existência e 
os fatos relacionados à chamada Indústria da 
Indenização Ambiental no Estado

1999/2002 Suplente

Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar 
as organizações que atuam no narcotráfico no 
Estado de São Paulo, suas relações com roubo 
de cargas, assassinatos, lavagem de dinheiro e 
demais atividades criminosas relacionadas com 
o narcotráfico, assim como o envolvimento, a 
participação ou colaboração de agentes públicos 
e órgãos estatais nas ações do tráfico de drogas

1999 Suplente

Comissão Parlamentar de Inquérito constituída 
com a finalidade de apreciar em todos os 
Municípios açambarcados pelas dívidas com 
origem nos chamados precatórios

1999 Efetivo
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Mori participou ainda do Fórum Parlamentar do São Paulo – 
Século XXI, em 1999, uma iniciativa da Mesa Diretora, que realizou 
amplo debate sobre a realidade do Estado de São Paulo. No mesmo ano, 
fez parte da audiência pública da Comissão de Economia, Indústria e 
Comércio da Câmara Federal com a Câmara Regional do ABC, sobre o 
acordo automotivo e de renovação da frota de veículos e da audiência 
pública sobre a reestruturação societária e patrimonial da Companhia 
Energética de São Paulo – CESP. As audiências públicas passaram a ser, 
no final dos anos 1990, um importante instrumento do debate do Parla-
mento com a sociedade, significando um avanço na democratização do 
Legislativo. 

Em 2001 integrou Comissão de Representação com a finalidade 
de solicitar junto ao presidente da República e ao presidente do Senado 
reunião para debater assunto relativo à definição de limites globais para 
o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios. 

O PSDB no governo
A 14.ª Legislatura em que Pedro Mori atuou coincidiu com o se-

gundo mandato do governador Mario Covas e também com o segundo 
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Os governos do 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) consolidavam naquele 
momento políticas caracterizadas pela privatização e por medidas volta-
das à redução da máquina pública, em um cenário econômico de contro-
le inflacionário. No entanto, o Brasil foi afetado por crises econômicas 
externas sucessivas, em especial a da Rússia, que causaram grande abalo 
nas contas externas, com o aumento da dívida brasileira e a desacelera-
ção do crescimento econômico. O período ainda foi marcado pela crise 
no fornecimento de energia, o “Apagão”, pela introdução dos “medica-
mentos genéricos”, em 1999, e pela ampliação de projetos sociais como 
o Bolsa Escola e Vale Gás, que alcançaram cinco milhões de pessoas. 

Em São Paulo, o governo Mário Covas buscava o reequilíbrio 
financeiro do Estado. Entre outras medidas, renegociou a dívida interna 
junto ao governo da União, cortou gastos, reduziu o número de servi-
dores e introduziu o Programa Estadual de Desestatização que incluiu 
a privatização da Eletricidade de São Paulo (Eletropaulo), da Ferrovia 
Paulista (Fepasa) e de estradas. Mário Covas faleceu, vítima de câncer, 
em 6 de março de 2001. Foi sucedido pelo vice-governador Geraldo 
Alckmin, que iniciou as obras de rebaixamento da calha do rio Tietê e 
desativou o presídio do Carandiru.

Critica às privatizações e ao modelo econômico
Já no primeiro discurso que realizou da tribuna da ALESP, Pe-

dro Mori marcou sua posição contrária ao modelo econômico em vigor 
e, em especial, ao processo de privatização em curso no país e no Esta-
do de São Paulo. Criticou o Programa de Estímulo à Reestruturação e 
ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), por achar 
que os recursos destinados a bancos privados deveriam ser alocados em 
bancos públicos. Mencionou as dificuldades vividas pelas empresas, o 
problema do desemprego e associou a concentração de riquezas ao cres-
cimento de problemas na área de segurança pública (24/3/1999). Em 
várias outras oportunidades pronunciou-se contra a venda de empresas 
de telefonia e de bancos públicos, além de criticar duramente o proces-
so de concessão das rodovias paulistas para a iniciativa privada.

Como forma de reforçar o debate em torno do problema do 
desemprego, Mori apresentou o Projeto de Lei 409/1999, que se trans-
formou na Lei 10730, de 8 de janeiro de 2001, que instituiu o “Dia de 
Apoio ao Emprego”. Segundo o parlamentar o “projeto visa apenas 
marcar uma data para que os homens públicos reflitam sobre a crise do 
desemprego. Temos basicamente dia para tudo, mas não temos um dia 
de apoio ao emprego (...). Esse dia será comemorado todo 30 de abril, 
dia que antecede ao Dia do Trabalhador. Essa idéia veio para marcar 
uma data de reflexão, porque o dia 1.º de Maio se tornou um pesadelo 
para o trabalhador. Comemoramos o 1.º de Maio não como o Dia do 

Deputado Pedro Mori na mesa da presidência, em 18 de junho de 1999.
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Trabalhador, mas o da revolta contra o salário mínimo neste país. A data 
tem o objetivo de se fazer refletir sobre os desempregados e colocar na 
consciência dos grandes empresários e do poder público a necessidade 
de se gerar emprego. O homem desempregado perde sua cidadania, 
sua personalidade, seu caráter, porque ele não poder mais honrar os 
seus compromissos, nem cuidar mais da sua família como é seu desejo”.

O caso Banespa
Diante do processo de privatização do Banespa, que estava em 

andamento, Pedro Mori posicionou-se firmemente em defesa de sua 
manutenção como banco público. Da tribuna, fez pronunciamentos em 
que afirmou que entre as melhores instituições financeiras do Brasil esta-
va o Banco do Estado de São Paulo. Para o parlamentar, além da impor-
tância do Banespa para o desenvolvimento do Estado, a instituição con-
tava com excelente corpo de funcionários. Segundo Mori, os próprios 
funcionários do banco não pretendiam lutar contra a privatização ape-
nas pela garantia do emprego, mas também pelo direito de dar ao povo 
paulista voz de decisão sobre o futuro da instituição (20/11/2000).

O deputado chegou a apresentar proposta alternativa para equa-
cionar a situação: “Por que o governador não pega dinheiro do BNDES, 
que é dinheiro brasileiro, para financiar a compra do Banespa? Por que 
não emprestar ao governo do Estado com o compromisso de que todo 
o lucro do banco será retido no Banco Central para o pagamento de sua 
dívida? Mas ficamos sabendo que o BNDES [Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social] não empresta para governos, mas para 
entidades privadas. Que função tem o BNDES?”.

Mori afirmou que caso o leilão do Banespa se efetivasse passaria a 
receber seu salário pelo Banco Nossa Caixa, do Estado de São Paulo. Mais 
do que isso, percorreria o Estado inteiro pedindo aos prefeitos que fizessem 
da mesma forma, que dessem lucro ao povo de São Paulo e não a um banco 
estrangeiro: “Vamos andar cidade por cidade de São Paulo, Câmara Muni-
cipal por Câmara Municipal, explicando que quando se tem conta hoje no 
Banespa estamos dando lucro para empresa multinacional. Precisamos pa-
rar de ser governados por órgãos estrangeiros; somos capazes, só precisamos 
ser mais brasileiros, ter mais amor ao nosso patrimônio e à nossa sociedade”.

O preço dos pedágios
Em 1996, o governador de São Paulo, Mário Covas, instituiu o 

Programa Estadual de Desestatização (PED), que tinha entre seus objeti-

vos a reordenação da “atuação do Estado por meio da transferência para 
a iniciativa privada de atividades econômicas e de prestação de serviços 
associadas ou não a obras de infra-estrutura viária” (Lei 9361/1996). A 
concessão de estradas estaduais para exploração por empresas privadas 
ocorreu nesse período. Esse processo acabou por elevar o preço dos 
pedágios nessas estradas.

Pedro Mori criticou enfaticamente, ao longo de todo o seu man-
dato, o alto custo das tarifas cobradas nas estradas do Estado. Já em 
1999 pronunciou-se a favor da constituição de CPI para averiguar a si-
tuação dos pedágios em rodovias paulistas privatizadas. Apesar de sua 
preocupação com o modelo de concessão, deu ênfase aos problemas 
causados pelo preço do pedágio em sua região: “É uma vergonha num 
Estado como São Paulo o cidadão que adquiriu uma propriedade, na 
região de Alphaville, ver hoje o seu direito cerceado através de um pedá-
gio que é um absurdo (...) Não somos contra o pedágio, por si só. Somos 
contra o valor do pedágio”(23/9/1999).  

Em 2001, apresentou o Requerimento de Informações 461/2001 
solicitando cópia do contrato de concessão da rodovia Castelo Branco à 
empresa Viaoeste, além de outros esclarecimentos. Em janeiro daquele 
ano, foi inaugurada a pista marginal da Castelo, que foi alvo de muitas 
críticas por parte dos moradores da região Oeste da Grande São Paulo. 
Naquela ocasião, a inauguração da marginal levou a Viaoeste a interditar 
os acessos da rodovia à região. Assim, caso o usuário desejasse evitar o 
pagamento de pedágio, seis vezes maior que o da rodovia, precisaria 
percorrer desvio que acrescentava seis quilômetros ao percurso normal. 

Da tribuna, o parlamentar manifestou-se favoravelmente aos mo-
vimentos que protestavam contra essa situação (25/10/2001). Nos anos 
seguintes, o Executivo e a empresa concessionária negociaram, em mais 
de uma ocasião, a redução de tarifas do pedágio da marginal da Castelo. 
Apesar das críticas, os partidos de Mori votavam constantemente a favor 
do governador Mário Covas.

Conservação das estradas
Mori preocupou-se também com a conservação e recuperação 

das estradas paulistas. Por meio de indicações, sugeriu ao governador 
obras na Anhangüera, na estrada que liga os municípios de Emilianó-
polis e Santo Expedito e na rodovia SP-345. Entre muitas outras solici-
tações, indicou ainda a duplicação ou a construção de terceira pista na 
rodovia SP-63, a construção de bolsões de escape, tanto para descanso 
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como para emergências, na rodovia SP-79, no trecho do Pé da Serra-
Tapiraí/Juquiá e melhorias na pista e acostamento da rodovia SP-52, que 
interliga os municípios de Cruzeiro e Cachoeira Paulista.

Mandato em defesa dos municípios paulistas
Vereador por três mandatos consecutivos, Pedro Mori adquiriu 

bastante experiência sobre questões relativas aos municípios. Como depu-
tado estadual, manifestou-se várias vezes, por meio de discursos e projetos, 
em defesa das cidades paulistas, com ênfase nos municípios da região Oes-
te da Grande São Paulo (especialmente Santana de Parnaíba).

Uma das polêmicas do período foi a dos precatórios (documentos 
de dívidas do poder público decorrentes de decisões judiciais favoráveis 
aos cidadãos ou empresas. Após a sentença final, o valor é transformado 
em precatório). À época, o Tribunal de Justiça decidiu que os municí-
pios que não pagassem seus precatórios deveriam sofrer intervenção, a 
ser executada pelo governador, a quem caberia indicar um interventor 
no lugar do prefeito. Covas protelava medidas intervencionistas. Para 
Mori, os interesses dos cidadãos deveriam ser garantidos, e, apesar de as 
intervenções serem inviáveis em alguns municípios que não teriam como 
saldar suas dívidas, não intervir nessas cidades seria uma atitude injusta 
para com os municípios que vinham cumprindo com suas obrigações 
financeiras (6/8/1999); seria um estímulo ao calote. 

Diante dessa situação, Mori, por meio do Projeto de Lei 371/1999, 
propôs que o Banco NossaCaixa fosse autorizado a conceder o paga-
mento de 85% dos valores relativos a processos de responsabilidade do 

Estado e das cidades que houvessem sido condenadas em virtude de 
sentença transitada em julgado ou já estivessem com pedido de inter-
venção determinado pela Justiça. Em outras palavras, o projeto autori-
zava o pagamento quase integral dos precatórios pelo banco estadual. A 
proposição tramitou por quatro anos e ao fim rejeitada.

Atento às necessidades financeiras dos municípios, o deputado 
pretendeu alterar a Constituição Federal (Moção 83/2000) e a Constitui-
ção Estadual (Proposta de Emenda à Constituição 13/2001) para ampliar 
de 50% para 75% a participação das cidades nos recursos obtidos com 
a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA). As propostas foram rejeitadas. Outra iniciativa a favor dos muni-
cípios foi a de aumentar a parcela do Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) a eles destinada (Projeto de Lei 106/2000).   

Mori também apresentou projetos de lei, muitos dos quais apro-
vados, que incluíram festividades e eventos no calendário turístico das 
cidades do Estado.

A microrregião oeste e Santana do Parnaíba
Outro projeto importante do deputado foi o que propôs a cria-

ção da Microrregião Oeste do Estado de São Paulo, disciplinando arti-
gos da Constituição Federal e da Estadual (Projeto de Lei Complemen-
tar 2/2001). Pronunciamento de Mori à época (13/2/2001) esclarece os 
motivos da iniciativa: “A Microrregião Oeste proposta hoje tem mais 
de 2 milhões de habitantes. Temos a área metropolitana de São Paulo, 
temos os conselhos e os fundos para o desenvolvimento da área metro-
politana, mas sabemos que essa área, constituída de 34 municípios, é 
maior do que qualquer Estado brasileiro e não é possível administrar ou 
zelar pelo bem público com Conselhos de Desenvolvimento tão distan-
tes da nossa região. Portanto, esse projeto visa aproximar a sociedade 
dos governantes e está nesta Casa para discussão”.

A justificativa da proposta dá outros esclarecimentos sobre seus 
objetivos: “Procura-se, com a criação da referida unidade regional, 
promover o planejamento regional da Microrregião Oeste, visando ao 
desenvolvimento sócio-econômico e à melhoria da qualidade de vida 
da população, também objetiva a utilização regional do território da 
Microrregião Oeste, de seus recursos naturais, culturais e, bem assim, 
a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação de 
empreendimentos públicos e privados na região”.

Deputado Pedro Mori com parlamentares na Assembléia, em 26 de fevereiro de 2002.
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Santana de Parnaíba, cidade do parlamentar, mereceu atenção 
especial de seu mandato. Pedro Mori fez diversos pronunciamentos que 
trataram, entre outros temas, da qualidade do trabalho realizado pelo 
prefeito, de informações sobre o município e de reivindicações para a 
melhoria das condições de vida da população.  

Proposituras também foram apresentadas. Dentre elas, destaca-
ram-se a Indicação 1252/2000, que sugeriu ao governador o rebaixa-
mento da calha do rio Tietê ao longo de seu percurso em São Paulo e 
no perímetro urbano de Santana de Parnaíba, medida que foi colocada 
em prática, e o Projeto de Lei 821/1999, que se transformou na Lei 
10502/2000, ampliando as áreas para a instalação de indústrias na cida-
de. Também relevante, o Projeto de Lei Complementar 10/1999 tratou 
da transformação do município em comarca. O projeto não foi apro-
vado, mas foi uma iniciativa que fortaleceu um movimento local que 
acabou conquistando seu objetivo.

Segurança pública
Os problemas da segurança pública no Estado foram objeto de 

discursos de Mori. O parlamentar apontou a corrupção, a impunidade, 
o policiamento inadequado e a falta de estrutura da polícia como razões 
para a violência. Foi a favor da redução da maioridade penal, de uma 
atuação mais enérgica da polícia e de investimentos na área social para 
diminuir os problemas do setor. Apresentou também a Moção 267/1999 
ao Senado e à Câmara Federal para que fossem feitas alterações no Có-
digo Penal e na Constituição, de modo a tornar o porte e o comércio 
ilegais de armas crimes hediondos.

Como forma de contribuir para a redução da criminalidade, viu 
aprovada proposta de sua autoria que disciplinou o cadastramento e 
fiscalização dos prestadores de serviços de chaveiro e de instalador de 
sistemas de segurança, bem como dos respectivos cursos de formação 
(Lei 11066, de 18 de março de 2002). Mori também homenageou a ca-
tegoria dos chaveiros com a instituição, por meio da Lei 10617, de 7 de 
janeiro de 2004, do Dia do Chaveiro.

Cultura, educação, esportes e saúde
O deputado ainda apresentou iniciativas nas áreas da cultura, 

educação, esportes, meio ambiente e saúde.  Como exemplos, destacam-
se os projetos de lei nºs 20/2002, 33/2002, 34/2002 e 699/2001, que 
propõem, respectivamente, o programa Escola Domiciliar para aten-

dimento de alunos enfermos matriculados na rede pública estadual de 
ensino, a realização de campanha de orientação e detecção de diabetes, 
a instituição de cardápio dietético nos restaurantes, bares e similares e a 
obrigatoriedade de as repartições públicas e os estabelecimentos de en-
sino, públicos e particulares, exibirem cartazes, faixas ou similares com 
as inscrições “Drogas matam rápido” e “Bebidas alcoólicas e cigarros 
matam lentamente”. 

Homenagens à colônia japonesa
Pedro Mori promoveu, em 15 de setembro de 2000, sessão sole-

ne em comemoração ao 92.º aniversário da imigração japonesa, que teve 
a presença do cônsul-geral do Japão, Taaki Kojima, do ex-presidente da 
Casa, deputado federal  Paulo Kobayashi, e de dirigentes de 25 entida-
des representativas da colônia japonesa.

Em 2001, o parlamentar apresentou o Projeto de Lei 502, pro-
pondo a inclusão do “Festival do Japão” no calendário turístico do Es-
tado de São Paulo. O projeto foi aprovado e transformado na Lei 11139, 
de 24 de abril de 2002.  

Projeto de Lei 821/1999, que estabeleceu os objetivos e as diretrizes  
para o desenvolvimento industrial metropolitano e disciplinou o  

zoneamento industrial da Região Metropolitana da Grande São Paulo.  
Foi transformado na Lei 10502, de 17 de fevereiro de 2000.
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Projetos aprovados

Visita de delegação da cidade de Takefu à Assembléia é acompanhada pelo deputado Mori, em 1.º de fevereiro de 2002.

Projeto de lei lei Ementa

PL 497/2001
Lei 11131, 
de 14 de abril de 2002

Inclui no calendário turístico do 
Estado a exposição comercial, 
industrial e agropecuária que se 
realiza, anualmente, nos meses de 
setembro e outubro, em Cruzeiro

PL 248/2000
Lei 11066, 
de 18 de março de 2002

Dispõe sobre cadastramento, 
disciplina e fiscalização dos 
prestadores de serviços de chaveiro 
e de instalador de sistemas 
de segurança, bem como dos 
respectivos cursos de formação

PL 536/2001
Lei 11054, 
de 9 de janeiro de 2002

Dá denominação de “Prof.ª Selma 
Reis Uleira” à quadra de esportes 
da Escola Estadual Professor Plínio 
Berardo, em Jardinópolis

PL 424/2001
Lei 11053, 
de 9 de janeiro de 2002

Dá denominação de “Prof.º Natalino 
Fidêncio” à Escola Estadual Jardim 
Novo Horizonte II, em Carapicuíba

PL 459/2001
Lei 10617, 
de 7 de janeiro de 2004

Institui o “Dia do Chaveiro”, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 
29 de junho

Projeto de lei lei Ementa

PL 821/1999
Lei 10502, 
de 17 de fevereiro de 2000

Acrescenta dispositivos à Lei 
1817, de 27 de outubro de 1978, 
que estabelece os objetivos e as 
diretrizes para o desenvolvimento 
industrial metropolitano e disciplina 
o zoneamento industrial da Região 
Metropolitana da Grande São Paulo

PL 409/1999
Lei 10730,
de 8 de janeiro de 2001

Institui o “Dia do Apoio ao Emprego”, 
a ser comemorado, anualmente, no 
dia 30 de abril

PL 535/2001
Lei 11141, 
de 24 de abril de 2002

Inclui no calendário turístico do 
Estado o “Carnaval-Grito da Noite”, 
que se realiza, anualmente, em 
Santana de Parnaíba

PL 506/2001
Lei 11140, 
de 24 de abril de 2002

Inclui no calendário turístico do 
Estado o “Drama da Paixão de Cristo”, 
que se realiza, anualmente, na Sexta-
Feira Santa e Sábado de Aleluia, em 
Santana de Paranaíba

PL 502/2001
Lei 11139, 
de 24 de abril de 2002

Inclui no calendário turístico do 
Estado o “Festival do Japão”, que se 
realiza, anualmente, no mês de julho, 
na capital
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DADOS BIOGRÁFICOS

N 
ascido em Mogi das Cruzes em 1951, Jorge Massayuki Tokuzumi for-
mou-se em Direito pela Universidade Brás Cubas, daquela cidade. 

Estabelecido em Suzano, trabalhou na prefeitura municipal, 
onde foi chefe de departamento de serviço municipal, em 1987. Em 
1988, Jorge Tokuzumi foi eleito vereador daquele município (1/1/1989 
a 31/12/1992), pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB), legenda em que esteve filiado entre 1987 e 1998. O parlamen-
tar foi presidente do Diretório Municipal do PMDB de Suzano, entre 
1988 e 1990, além de delegado da Convenção Nacional do mesmo par-
tido, em 1988. Em 1998, ingressou no Partido da Reedificação da Or-
dem Nacional (PRONA) e disputou eleição a deputado estadual, tendo 
obtido 18.672 votos. 

Jorge Tokuzumi ficou na 1.ª suplência do PRONA, tendo sido 
convocado a assumir o cargo, já no final da Legislatura, em decorrência 
da renúncia do deputado Ramiro Neves, que foi nomeado para subpre-
feitura do município de São Paulo. Tokuzumi  tomou posse em 25 de 
fevereiro de 2003 e permaneceu no cargo até 15 de março de 2003.

Nesse breve período, realizou três pronunciamentos, onde apre-
sentou e justificou as dez proposições por ele apresentadas: três projetos 
de lei, três moções e quatro indicações.    

Na ocasião, o governador Geraldo Alckmin visitou a cidade de 
Suzano para inaugurar um novo Centro de Detenção Provisório. Dian-
te da desativação da antiga cadeia, o parlamentar indicou a instalação, 
naquele prédio, de uma unidade do Instituto de Criminalística, que 
atenderia, também, às cidades próximas, incluindo Poá, Ferraz de Vas-
concelos e Itaquaquecetuba (11/03/2003). 

Na mesma oportunidade, o deputado também defendeu a insta-
lação de um Poupatempo em Suzano, para atender toda a microrregião, 
já que a unidade mais próxima ficava em Itaquera, na capital paulista. 
Em outra proposta, Tokuzumi propôs a instalação de um campus avan-
çado da Universidade de São Paulo (USP) em Suzano. 

Nome: Jorge Massayuki Tokuzumi

Data de nascimento: 17/8/1951

Natural de: Mogi das Cruzes (SP)

Filiação: Ioshihissa Tokuzumi e Maria 

Bajo Tokuzumi

Esposa: Carolina Kauro Yokota 

Tokuzumi 

Profissão: advogado
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Proposições do Deputado Jorge Tokuzumi

Projeto de lei Ementa

PL 62/2003 
Dispõe sobre a exploração de serviços de lanchonete ou cantina 
nas dependências dos estabelecimentos da rede estadual de 
ensino

PL 61/2003 Cria o Projeto “A Casa do Estudante”

PL 57/2003 
Vincula a cobrança pela prestação de serviços públicos, de 
natureza industrial ou domiciliar, ao seu efetivo usuário

Moção 11/2003 

Apela para os srs. presidentes da República, da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal a fim de introduzirem as 
alterações, que especifica, na Lei 8666/1993, e regulamentação 
do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal

Moção 10/2003 

Apela para os srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados a fim de alterarem a legislação que estabelece 
diretrizes gerais para o uso e parcelamento do solo, rural 
e urbano, visando a institucionalizar a figura jurídica do 
loteamento fechado

Moção 9/2003 

Apela para o sr. presidente da República a fim de que os débitos 
pelos serviços prestados pelas concessionárias de serviços 
públicos essenciais sejam vinculados aos usuários beneficiados e 
não aos imóveis em que o serviço é oferecido

legislatura Posse Votos Partido Observações

14.ª (1999-2003) 25/2/2003 18.672 PRONA Suplente 

Mandato na ALESP

Projeto de lei Ementa

Indicação 
178/2003 

Indica ao sr. governador estudos visando a implantação da 
Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano, vinculada ao Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps)

Indicação 
179/2003 

Indica ao sr. governador estudos visando que tão logo seja 
inaugurado o Centro de Detenção Provisória de Suzano, ocorra a 
desativação da Cadeia Pública e no espaço atualmente ocupado 
pelas dependências da Cadeia Pública, seja instalada uma 
unidade do Instituto de Criminalística

Indicação 
181/2003 

Indica ao sr.governador estudos visando a instalação, no 
município de Suzano, de uma unidade do Poupatempo Central 
de Atendimento ao Cidadão

Indicação 180/03 
Indica ao sr. governador estudos visando a implantação, no 
município de Suzano, de campus avançado da Universidade de 
São Paulo (USP)
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COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA NA AlESP
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Abertura da programação da 
Assembléia legislativa de São Paulo 
para comemorar o centenário da 
imigração japonesa para o Brasil

A Assembléia Legislativa de São Paulo realizou extensa progra-
mação em torno da comemoração do centenário da imigração 

japonesa para o Brasil, ao longo de todo ano de 2008. Na noite de 
25 de março de 2008, foi realizada a abertura oficial, a cerimônia foi 
dirigida pelo presidente da Assembléia, deputado Vaz de Lima29. 

Presidente Vaz de Lima discursa na abertura das comemorações 
do Centenário da Imigração Japonesa para o Brasil realizadas pela 

Assembléia de São Paulo. Na foto, os deputados Mauro Bragato (PSDB), 
Said Mourad (PSC), Aldo Demarchi (DEM), Samuel Moreira (PSDB), 
a primeira-dama do Estado, Mônica Serra, o cônsul do Japão no Brasil, 

Masuo Nishibayashi, e integrantes de sua comitiva, e os deputados João 
Caramez (PSDB) e Luiz Carlos Gondim (PPS).

Dando início à programação de comemorações na Assembléia Legislativa de São Paulo, 
foi inaugurada a exposição Ikebanas – A Tradição da Beleza e do Equilíbrio,  

na noite de 25 de março. Os tradicionais arranjos vistos nas fotos foram especialmente 
preparados para a exposição.
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Exposições de cerâmica Noborigama

Exposição de mangás

Dando seqüência à exposição promovida pela Comissão Parlamentar para as Comemorações do Centenário da Imigração Japonesa, foi instalada no Hall Monumental  
da Assembléia uma exposição de cerâmica Noborigama (técnica japonesa que utiliza forno de alta temperatura), no final de abril de 2008.

A comemoração do Centenário da Imigração Japonesa na Assembléia também contou com exposição de mangás (histórias em quadrinhos japonesas), apresentação de música e figurinos 
japoneses tradicionais, no final do mês de maio de 2008.

Na foto, o presidente da Assembléia, deputado Vaz de Lima, acompanhado dos deputados Samuel Moreira e Said Mourad na recepção aos representantes da Associação Cultural Tokushima-
Kenjin do Brasil, que vieram à Casa prestigiar os eventos. Estavam presentes o governador e seu vice, Kamon Iizumi e Koichiro Satomi, em 26 de maio de 2008.
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Em 18 de julho de 2008, dois dias antes de se completar o cen-
tenário da chegada do Kasato-Maru em Santos, marco histórico da che-
gada dos japoneses ao Brasil, a Assembléia Legislativa promoveu sessão 

solene de comemoração do Centenário da Imigração Japonesa para 
o Brasil. A cerimônia foi coordenada pelo presidente da Assembléia,  
deputado Vaz de Lima.

Na foto, o deputado Samuel Moreira, o presidente da Sociedade Brasileira de Cultura 
Japonesa, professor Kokei Uehara, e o presidente da Assembléia, deputado Vaz de Lima.

Na sessão solene foram homenageadas três personalidades de origem nipônica que 
construíram sua vida no Brasil: a artista plástica Tomie Ohtake, de 95 anos; o músico e 

professor Yoshitame Fukuda, 84 anos (à esquerda), e o empresário Shunji Nishimura, de 
98 anos, representado pelo filho Shiro Nishimura (no centro). À direita, Ricardo Ohtake.

Deputada Maria Lúcia Prandi (PT) discursa durante a sessão solene.

Sessão solene em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa para o Brasil 
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Centenário fortalece a integração entre os diferentes 
povos que constroem o Brasil

São vários os motivos que fazem das comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa um marco para a história do Brasil e de 
todos os brasileiros. As festividades representaram um momento espe-
cial não apenas por homenagearem uma colônia que tem dado enorme 
contribuição para o desenvolvimento econômico, social e político do 
país. Mas, sobretudo, porque nos ofereceram excelente oportunidade 
para refletirmos sobre integração, solidariedade e cooperação, que têm 
sido as características mais sublimes desse convívio.

Essa integração simboliza, na verdade, a história do povo brasi-
leiro, escrita a partir da convivência entre os diferentes povos que con-
tribuíram e contribuem para a construção do país.

O Brasil abriga o maior número de japoneses fora do Japão e o Es-
tado de São Paulo concentra a maior parte da colônia: cerca de 1,5 milhão 
de pessoas. Os sinais desse convívio surgem nos mais diferentes segmen-
tos sociais e áreas de atuação, em gestos, hábitos, gostos e sabores: culiná-
ria, manifestações artísticas, agricultura, comércio, indústria, política etc. 
Um convívio que extrapola os limites do nosso país, com a crescente ida 
de brasileiros para trabalhar ou simplesmente conhecer o Japão.

Não é possível pensar o Brasil sem a presença japonesa. Muito 
trabalho, disciplina, conflitos e dificuldades fazem parte dessa história, 
que tem seu início oficial quando o navio Kasato-Maru aporta em San-
tos, em 18 de junho de 1908, trazendo os primeiros imigrantes japone-
ses, vinculados ao acordo imigratório entre Brasil e Japão.

Os obstáculos foram superados pela solidariedade, pela troca 
de experiências e conhecimento, pela convivência pacífica. Os mais de 
cinqüenta dias que o Kasato-Maru passou no mar, percorrendo a dis-
tância entre os portos de Kobe e Santos (mais de 18 mil quilômetros de 
distância), se transformaram em cem anos de convivência. 

Pela importância desse marco histórico, a Assembléia Legislativa 
de São Paulo constituiu a Comissão Parlamentar de Acompanhamento 
das Comemorações do Centenário da Imigração Japonesa.

Entre março e julho, a Comissão promoveu exposições de ike-
bana, bonsai, cerâmicas de fornos de alta temperatura (fornos Nobori-
gamas), mangás (as histórias em quadrinhos japonesas) e fotos da co-
munidade Ioba, além da apresentação de grupo de taikô (tradicionais 
tambores japoneses) e da sessão solene, realizada em 16 de junho, dois 
dias antes da data comemorativa dos cem anos da imigração japonesa 
para o Brasil.

O presidente da Assembléia, deputado Vaz de Lima, coordenou 
a sessão solene, na qual foram homenageadas três personalidades de 
origem nipônica que construíram sua vida no Brasil: a artista plástica 
Tomie Ohtake, de 95 anos; o músico e professor Yoshitame Fukuda, 84 
anos; e o empresário Shunji Nishimura, de 98 anos. 

Justas homenagens, que se estenderam a toda a colônia. Porém, 
nosso objetivo foi maior: ao participar das festividades do centenário, a 
Comissão Parlamentar se propôs a contribuir para reforçar os laços de 
amizade entre japoneses e brasileiros, mantendo vivo o passado e cons-
truindo um futuro cada vez mais humano e solidário.

Este livro aborda um universo da relação nipo-brasileira, a 
política, mais especificamente, uma amostra de como a presença dos 
japoneses no Legislativo paulista contribuiu para essa história de in-
tegração. Para nós, parlamentares, é uma enorme satisfação continuar 
a escrevê-la.

Deputado Samuel Moreira (PSDB) – Coordenador da Comissão 
Parlamentar para Acompanhamento das Comemorações do Centenário da 
Imigração Japonesa para o Brasil.
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OS NIKKEIS NA ASSEMBlÉIA: 
A INTEGRAÇÃO 

E 
m 1951, ano em que Yukishigue Tamura, primeiro parlamentar ja-
ponês do Estado de São Paulo, assumiu seu mandato de deputado 

na Assembléia, comemorava-se o 43.º ano da chegada do navio Kasato-
Maru. Na legislatura seguinte, dois nikkeis foram suplentes, João Sussu-
mo Hirata e Shisuto Muraiama, exercendo parte do mandato. Nos anos 
que se seguiram, até 2003, a Assembléia sempre teve em seu colegiado 
um representante da colônia japonesa. No entanto, nas duas últimas 
eleições nenhum parlamentar nikkei foi eleito e nenhum suplente assu-
miu até o final de 2008. A questão despertou interesse desde o princípio 
do presente estudo e foi tema constante nas entrevistas realizadas com 
familiares e ex-parlamentares para a produção deste livro. Entre as ex-
plicações propostas, a que mais chama a atenção sugere que essa ausên-
cia de um descendente de japoneses na Assembléia nos últimos cinco 
anos seja expressão da mais absoluta integração da comunidade nikkei 
na sociedade paulista.

Entre os argumentos que dão base a essa afirmação está o fato de 
que os cerca de 1,5 milhão de nikkeis que vivem hoje no Estado de São 
Paulo não teriam dificuldade para eleger um representante com origem 
na colônia. 

Assim, mais uma vez a Assembléia reflete as transformações vi-
vidas pela comunidade nikkei, que a partir do final da década de 1960 
sofreu crescente miscigenação étnica e, sobretudo, cultural, tendo como 
referencial de identidade a brasilidade. Como propôs Gilberto Freyre, 
a brasilidade é produto da miscigenação cultural, dos povos que aqui 
vivem. Em permanente transformação, a identidade dos brasileiros hoje 
não pode ser descrita, em especial no que se refere aos Estados de São 
Paulo, Paraná, Mato Grosso e Pará, os mais japoneses dos Estados bra-
sileiros, sem traços marcantes da cultura nipônica. 

Na Assembléia essa integração se evidencia de diferentes manei-
ras. No que se refere à representatividade dos nikkeis, é comum depu-

O ex-deputado Marcos Tortorello (PPS) apresentou diversas proposições associadas à 
cultura japonesa. Em 2004, levou para o espaço da Assembléia Legislativa a realização do 

VII Festival do Japão (Agência de Notícias da Assembléia, em 4/3/2004)

As tradicionais visitas de autoridades japonesas continuaram a acontecer na Assembléia 
com freqüência. Na foto, a senadora Chikage Ohgi, a primeira mulher a presidir a Câmara 

dos Conselheiros no Japão, que esteve no Parlamento paulista em 21 de agosto de 2004.
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tados que não têm origem na colônia receberem número expressivo de 
votos da comunidade japonesa. Também vemos constantemente serem 
apresentadas iniciativas voltadas aos japoneses que partem de parlamen-
tares sem vinculações étnicas. 

As tradições culturais criadas pela colônia japonesa continua-
ram a encontrar na Assembléia um importante canal de representação, 
mesmo nesses últimos cinco anos em que a comunidade não elegeu um 
representante. Como ilustração podemos lembrar que no dia do 95.º 
aniversário do início da imigração japonesa para o Brasil, comemorado 
em 18/6/2004, o deputado Fausto Figueira, associando-se a iniciativas 
da mesma natureza, apresentou moção pedindo ao presidente da Re-
pública que determinasse a devolução à comunidade nipônica santista 
da casa onde funcionava a antiga Escola Japonesa de Santos. O imóvel, 
localizado à rua Paraná, 129, na Vila Mathias, foi confiscado durante 
a Segunda Guerra Mundial. Em 9 de outubro de 2006, foi assinado 
contrato de cessão de uso à Associação Japonesa de Santos da Escola 
Japonesa de Santos. 

As tradicionais visitas protocolares e de outras comitivas japone-
sas também continuaram a ocorrer com regularidade, todos os anos. 

Em breve, um parlamentar de origem nikkei poderá estar pre-
sente na Assembléia. Em 1.º de janeiro, com a provável renúncia de di-

versos deputados eleitos prefeitos de municípios de São Paulo, está pre-
vista a posse de Hélio Nishimoto, atualmente na suplência do PSDB. 

Por certo, a eleição de deputados nikkeis não deixará de acon-
tecer no futuro. Porém, vale observar que a representação étnica foi 
uma característica das primeiras décadas que se seguiram a um perío-
do de intenso fluxo imigratório para São Paulo, ainda que nem sempre 
os grupos fossem representados proporcionalmente a sua presença na 
sociedade. Hoje, as comunidades estrangeiras, embora mantenham so-
brenomes, valores e características de sua origem, estão mais integradas 
e não encontram apenas em seus descendentes a melhor forma de serem 
representados na vida política. 

Por fim, encontramos outro exemplo da integração dos japone-
ses na sociedade paulista na Comissão de Comemoração do Centenário 
da Imigração Japonesa, que foi constituída na Assembléia Legislativa, 
em 2008. Trata-se de uma comissão suprapartidária. Sua composição, 
que não conta com nenhum nikkei, reflete a assimilação da cultura, dos 
valores e dos japoneses à sociedade paulista. São Paulo recebeu imigran-
tes de muitos países e tornou-se palco do convívio de diferentes etnias 
que, sem perderem a identidade, integraram-se e deram uma nova iden-
tidade ao povo do Estado; os sobrenomes dos deputados que compõem 
a comissão demonstram que a Assembléia é, mais do que nunca, uma 
Assembléia de descendentes de imigrantes.

Em 26 de agosto de 2004, o então novo embaixador do Japão no Brasil, Takahiko 
Horimura, foi recebido pelo presidente da Assembléia, deputado Sidney Beraldo. Na foto, 

seguindo o protocolo, eles ouvem os hinos nacionais.

Comissão Parlamentar para acompanhar as 
comemorações do Centenário da Imigração 
Japonesa para o Brasil. 

Deputado Samuel Moreira (PSDB) – coordenador
Deputado Aldo Demarchi (DEM)
Deputado Carlinhos de Almeida (PT) 
Deputado Estevam Galvão (DEM) 
Deputado João Caramez (PSDB)
Deputado Luiz Carlos Gondim (PPS) 
Deputada Maria Lúcia Prandi (PT)
Deputado Said Mourad (PSC)
Deputado Vinicius Camarinha (PSDB)
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1 Relatório de Joaquim José Fernandes de Torres, apresentada à Assembléia em 2 de Fevereiro de 1858.

2 Relatório do Presidente João da Silva Carrão apresentada à Assembléia, em 3 de fevereiro de 1866.

3 Relatório do Presidente Joaquim José Fernandes Torres, em 2 de Fevereiro de 1858.

4 Relatório do Presidente José Antonio Saraiva, em 15 de Fevereiro de 1855.

5 Relatório do Presidente Antônio da Costa Pinto Silva, em 5 de fevereiro de 1871.

6 Lei 356, de 29 de agosto de 1895.

7 Projeto de Lei 98/1928, que foi transformado na Lei 2324, de 26 de dezembro de 1928.

8 A grafia do nome da empresa é incerta: no projeto de lei, encontramos tanto o termo Goshikaisha quanto o termo Goshikaesha. Já na redação da lei grafa-se Goshikaiska.

9 Discurso de Fontes Júnior na 28.ª Sessão Ordinária do Senado do Estado de São Paulo, em 4 de setembro de 1921.

10 Discurso de Fontes Júnior, na 65.ª Sessão Ordinária do Senado do Estado de São Paulo, em 26 de outubro de 1923.

11 Discurso de Fontes Júnior, na 26.ª Sessão Ordinária do Senado, em 26 de outubro de 1923.

12 Discurso de Bento Sampaio Vidal, na 58.ª Sessão Ordinária da Assembléia, em 18 de setembro de 1935.

13 Discurso de Alfredo Ellis, na 65.ª Sessão Ordinária do Senado do Estado, em 26 de outubro de 1923.

14 Discurso de Benevides Rezende na 60.ª Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa, em 20 de setembro de 1935.

15 Discurso de Carlos Botelho na 65.ª Sessão Ordinária do Senado do Estado, em 26 de outubro de 1923.

16 Discurso de Alfredo Ellis, na 59.ª Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa, em 19 de setembro de 1935.

17 Discurso de Alfredo Ellis, na 59.ª Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa, em 19 de setembro de 1935.

18 Discurso de Benevides Rezende na 60.ª Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa, em 20 de setembro de 1935.

19 Discurso de Bento Sampaio, na 58.ª Sessão Ordinária da Assembléia Legislativa, em 18 de setembro de 1935.

20 Paraná Shimbun. Disponível em: http://www.paranashimbun.com.br/noticias/noticia.asp?nrseq=76. Acessado em 20/9/2008, às 15h32min..

21 Ver anexo: Tabela: 1947 a 1965 – O pluripartidarismo na Assembléia de São Paulo.

22 Entrevista concedida pelo deputado Koyu Iha, em 17 de setembro de 2008, ao Acervo Histórico da ALESP.

23   Processo Condephaat: 22067/1982. Tombamento: Resolução 64 de 25/11/1982. D.O: 26/11/1982. Livro do Tombo Histórico: Inscrição 204, p. 55, 6/12/1982). 

24 Processo Condephaat: 22366-82. Tombamento: Resolução 14 de 6/7/983. D.O.: 8/7/1983.

25 Processo Condephaat: 21028-1979. Tombamento: Resolução 23 de 11/7/1980. D.O.: 12/7/1980. Livro do Tombo Histórico: Inscrição 133, p. 25, 29/5/1981).

26 <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080615/not_imp189621,0.php>.

27 Entrevista concedida ao Acervo Histórico da ALESP, em agosto de 2008.

28 Entrevista concedida em setembro de 2008.

29 As fotos relativas à comemoração dos 100 anos foram cedidas pela assessoria do Deputado Samuel Moreira.

Notas
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A
N

EX
O

S
Anexo 1
OS PARTIDOS POLÍTICOS NA HISTÓRIA DA ASSEMBLÉIA LEgISLATIVA DE SÃO PAULO (1947/2007)

1947/1965 – O PlURIPARTIDARISMO NA ASSEMBlÉIA DE SÃO PAUlO

lEGISlATURA 1947 1951 1955 1959 1963

Número de cadeiras 75 75 75 92 116

PARTIDO 

MTR – Movimento Trabalhista Renovador - - - - 3

PCB – Partido Comunista do Brasil   11 - - - -

PDC – Partido Democrata Cristão       2 5 4 11 12

PL – Partido Libertador                            - 1 1 2 -

PR – Partido Republicano                                       3 3 7 7 13

PRT – Partido de Representação Popular   1 2 3 5 7

PRT – Partido Republicano Trabalhista   - 2 3 6 9

PSB – Partido Socialista Brasileiro   - 2 4 6 3

PSD – Partido Social Democrático  26 9 11 7 20

PSP – Partido Social Progressista    9 19 17 16 1

PST – Partido Social Trabalhista      - 1 3 6 9

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro     14 12 7 6 12

PTN – Partido Trabalhista Nacional    - 9 8 10 16

UDN – União Democrática Nacional     9 10 7 9 11

O número de deputados de cada partido nas várias legislaturas foi baseado na composição da Assembléia no início de cada período.
O Tribunal Superior Eleitoral, na Resolução 1841, de 7/5/1947, cancelou o registro do Partido Comunista do Brasil. 
O Ato Institucional n.º 2 – AI-2, de 27 de outubro de 1965, extinguiu todos os partidos políticos.

1966 a 1979 – O BIPARTIDARISMO NA ASSEMBlÉIA DE SÃO PAUlO

lEGISlATURA 1966 1971 1974 1979

Número de cadeiras 115 67 70 79

PARTIDO 

ARENA – Aliança Renovadora Nacional 62 51 25 26

MDB – Movimento Democrático Brasileiro 53 16 45 53

Ato complementar n.º 4, de 1965, determinou a criação de organizações com atribuições de partidos políticos, o que deu origem à Arena e ao MDB.
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PÓS-1979: O PlURIPARTIDARISMO NA ASSEMBlÉIA DE SÃO PAUlO

lEGISlATURA 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007

Número de cadeiras 84 84 84 94 94 94 94

PARTIDO1 

PC do B – Partido Comunista do Brasil 1 2 2 2

PDC – Partido Democrata Cristão 1

PDS – Partido Democrático Social 22 11 11

PDT – Partido Democrático Trabalhista 3 3 3 7 3 5

PFL – Partido da Frente Liberal (atual DEM – Democratas) 9 8 5 11 9 11

PL – Partido Liberal 1 2 5 5 2

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 42 37 19 23 8 3 4

PPB – Partido Progressista Brasileiro 11 3

PPR – Partido Progressista Reformador 9

PPS – Partido Popular Socialista 3 5 5

PRN – Partido da Reforma Nacional 2

PRONA – Partido de Reedificação da Ordem Nacional 1 3 2

PRP – Partido Republicano Progressista 2 1 1

PSB – Partido Socialista Brasileiro 1 1 2 5 4

PSD – Partido Social Democrático 2

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 9 16 21 20 23

PST – Partido Social Trabalhista 2

PT – Partido dos Trabalhadores 9 10 14 16 14 23 20

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 11 13 11 7 5 11 6

PV – Partido Verde 1 5 8

PP – Partido  Progressista (ex-PPB) 2

PR – Partido da República (fusão PL com o PRONA) 2

PSC – Partido Social Cristão 2

PSOL – Partido Socialismo e Liberdade - 2

A Lei 6767, de 20 de dezembro de 1979, extinguiu a Arena e o MDB e restabeleceu o pluripartidarismo. A plena liberdade de organização partidária, só foi consoli-
dada com a Emenda Constitucional 25/1985 [Art. 152].
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Proposições legislativas
Na tabela abaixo são apresentadas, de forma sucinta, as definições e abrangências das principais proposições que são mencionadas ao longo 

deste livro. Para uma definição mais completa, o leitor pode consultar o Manual do Processo Legislativo disponível no site da Assembléia Legislativa 
(www.alesp.sp.gov.br).

PROPOSIÇÃO: Na linguagem parlamentar, proposição é a própria matéria que será levada à decisão do Plenário ou do presidente para, posteriormente, alcançar o fim a que se pretende (exemplo: 
transforma-se numa lei, numa resolução)

TIPOS DE PROPOSIÇÃO DEFINIÇÃO E ABRANGÊNCIA

Projeto de Lei
Proposição de ato legislativo típico, determinando a conduta a pessoas indiscriminadas, sobre temas específicos para os quais a Constituição não 
exige lei complementar, caracterizando-se por sua generalidade e abstração.

Projeto de Lei para declaração de 
utilidade pública

Projeto de lei que visa permitir, a determinada orga nização não governamental, ser tratada de forma diferenciada em suas relações com o Poder 
Público estadual, bem como candida tar-se ao acesso a verbas, programas e projetos governamentais.

Projeto de Lei Complementar Proposição que tem por finalidade completar, preencher, desdobrar ou explicitar determinações da Constituição estadual.

Proposta de Emenda à 
Constituição

Proposição que tem por objetivo promover alterações na Constituição do Estado de São Paulo, modificando sua redação, incluindo ou suprimindo 
dispositivos. Trata-se do exercício do poder constituinte estadual derivado, que permite ao Poder Legislativo acompanhar as mudanças decorrentes 
da evolução cultural da sociedade e adequar a Constituição à ideologia rein ante no seu respectivo espaço de tempo.

Projeto de Resolução

Projeto de Resolução é a proposição com a finalidade de regular, com eficácia de lei ordinária, matéria de competência exclusiva da Assembléia 
Legislativa, de caráter político, proces sual, legislativo ou administrativo.
Assim, o Projeto de Resolução é adequado, inclusive, para se pro ceder à reforma e alterações do Regimento Interno, no tocante a qualquer assunto 
de ordem administrativa ou de interesse da Casa, ou ainda, para criar cargos no Quadro da Assembléia Legislativa.

Indicação
Proposição pela qual são sugeridas aos Poderes estaduais ou da União medidas de interesse público que não caibam em projeto ou moção de 
iniciativa da Assembléia Legislativa. A Indicação não é objeto de deliberação em Plenário.

Moção
Proposição em que é sugerida a manifestação da Assembléia Legislativa sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo ou protestando. É 
votada e, portanto, expressa manifestação do Legislativo e não só do seu autor.

Requerimento de Congratulações 
ou Pesar

Proposição principal que visa manifestar aplauso, regozijo, congratulações do autor por ato público ou acontecimento de relevante significação 
para a sociedade, bem como o pesar pelo falecimento de autoridade ou personalidade.

Requerimento de Informações
Proposição que visa a requisitar informações e esclarecimentos aos Secretários de Estado, diretores, dirigentes e superintendentes de órgãos da 
administração pública, sobre assunto relacionado com sua pasta ou a matéria sujeita à fiscalização da Assembléia.
É também o instrumento para obter, do governador do Estado, informações de atos de sua competência privativa.

Anexo 2




