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REQUERIMENTO Nº 037/2014 

“Comemoração do Dia da Imigração Japonesa” 

 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder 

executivo. Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, 

sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir 

o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe 

através das Secretarias de Educação e Cultura a possibilidade de promover a Comemoração 

do Dia da Imigração Japonesa. 

Que deste se dê conhecimento aos Diretores das referidas Secretarias e ao Senhor 

Noriteru Fukushima, Cônsul Geral do Japão em São Paulo. 

 

Justificativa 

 

Desde o início da imigração japonesa no Brasil, que tem como marco a chegada do 

navio Kasato Maru, em Santos, no dia 18 de junho de 1908, os imigrantes japoneses 

obtiveram muitas conquistas e vitórias, superando inúmeras dificuldades 

(http://www.saopaulo.sp.gov.br/imigracaojaponesa/historia.php). 

Chegaram em Roseira antes de 1950, logo após a II Guerra Mundial. Dedicavam-se à 

agricultura. Homens, mulheres e crianças lavravam a terra cultivando principalmente tomate. 

Outros legumes também eram plantados: vagem, pepino, ervilha, rabanete, etc. 

Os japoneses integravam-se à vida de Roseira. Em determinadas datas faziam 

animadas comemorações na Fazenda Albertina com danças típicas, músicas, competições 

esportivas, etc. Lembro-me de alguns imigrantes dessa época: Senhores Shimoda, Takeo, 

Mitsuiro, Iwata, Matsuoka, Tomita, Watanabe, Tabute, Hatori, Yaegashi, Yoshiro... (Cruz, 

Sebastião Nelson. Roseira era assim...em 1945 e nos anos seguintes, p.81, 2014)   

A Comemoração do Dia da Imigração Japonesa no Brasil é, sem dúvida, uma forma 

de homenagear as famílias de origem nipônica que vieram para Roseira e construíram suas 

vidas nesta cidade. 

Vale destacar que esta comemoração tão importante poderá ser incorporada ao 

contexto de eventos programados para celebrar a copa do mundo.  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/imigracaojaponesa/historia.php
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Ressalto que no dia 10 de março de 2014, apresentei uma indicação para desenvolver 

o Projeto Cidade e a Copa do Mundo; naquele documento (indicação nº 12/2014) fiz questão 

de salientar que a copa do mundo pode ser um bom pretexto para a cidade realizar diferentes 

atividades para seus munícipes, inclusive para atrair turistas para o município. 

Sugiro às referidas secretarias que façam uma programação que valorize elementos da 

cultura e da gastronomia japonesa, pois isto demonstrará a inestimável contribuição das 

famílias japonesas para o desenvolvimento da cidade e, sem dúvida, poderá trazer 

descendentes de famílias japonesas da região e, até mesmo, japoneses que estejam visitando 

o Brasil em função da presença de sua seleção na copa do mundo.  

Alguns elementos são relevantes para o êxito da festa, tais como: parcerias com a 

iniciativa privada, uma boa e planejada programação, divulgação nas mídias da região e o 

contato com o Consulado Japonês em São Paulo. 

É fundamental que esta seja a primeira de muitas festas de Comemoração do Dia da 

Imigração Japonesa no Brasil.   

Dentro dos princípios da economia criativa, esta é uma boa maneira de somar história 

e cultura, transformando-as em importantes atividades econômicas para o município.   

Pelos motivos elencados, acredito na relevância do requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 12 de maio de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

AUTOR DO REQUERIMENTO 


