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O SR. JUNJI ABE (MDB-SP) pronuncia o seguinte discurso:

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no dia de
hoje (11 de julho de 2018), faz 7 anos que o Brasil perdeu uma
ilustre personalidade: Dr. Yukishigue Tamura, filho de imigrantes
japoneses, vindos da Província de Kochi/Japão, em 1910.

Tamura foi o primeiro vereador nipo-brasileiro de São Paulo, o
primeiro deputado estadual e também o primeiro deputado federal
nikkei no mundo.

Personalidade destacada que foi, perseguiu seus ideais mesmo
em situações difíceis, porém sempre acreditou nessa nobre nação,
impulsionado por seus avós e pais, buscou acima de tudo, através
da educação e do ensino tornar-se um grande cidadão.

Trabalhou como professor primário e advogado, e, posteriormente,
à mercê de seu talento e vocação, impulsionado pela população,
Tamura foi eleito vereador de São Paulo em 1947.

Nas eleições seguintes alçou voos mais altos. Em 1951 foi eleito
Deputado Estadual, e em 1955, aos 39 anos de idade, foi eleito
Deputado

Federal.

Foi

eleito

sucessivamente,

por

legislaturas, até 1967.
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Não contente de encerrar seus trabalhos no Parlamento Brasileiro,
Dr. Tamura se viu impelido pelo povo paulistano a ser candidato a
Vereador pelo Estado de São Paulo, o que se consumou em 1977.

Cumpriu rigorosamente o que Deus lhe permitiu para servir a esta
grande nação brasileira. Veio a falecer em 11 de julho de 2011.

Nossas sinceras homenagens à família do inesquecível e saudoso
Dr. Yukishigue Tamura.

Senhor Presidente, solicito a Vossa Excelência que este
encaminhamento seja registrado nos anais desta Casa e divulgado
nos veículos de comunicação, inclusive na Voz do Brasil.
Deputado JUNJI ABE – MDB-SP
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