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PREFÁCIO

É indiscutível a importância dos japoneses na história de Suzano.
Desde a chegada dos primeiros isseis, até os dias de hoje, eles são
peças fundamentais para o crescimento da nossa cidade. 
Reflexo disso é o fato, explicado nas páginas deste livro virtual, de
que em todas as dezoitos legislaturas de Suzano, ou seja, de 1949
até a atual, houve um representante da colônia na Casa de Leis. 
Esta publicação tem, como objetivo principal, homenagear estas
pessoas que são isseis, nisseis e sanseis, mas, acima de tudo, são
suzanenses e fazem parte da nossa história. Nada mais
importante do que preservar o nosso passado para construir o
nosso futuro. 
Assim como está eternizado no Hino de Suzano: 

“De vários lugares da Terra,
vieram imigrantes formar
potência ditosa que encerra
a grande paz de um altar”. 

 



APRESENTAÇÃO

A Câmara de Suzano oferece este material à população com o
objetivo de preservação da história da cidade. Neste material,
totalmente virtual, há o registro dos 25 vereadores japoneses. 
Algumas fotografias, a Diretoria de Comunicação já contava através
do trabalho feito para a criação do Arquivo Histórico da Câmara de
Suzano (www.camarasuzano.sp.gov.br/arquivohistorico).  Para
completar este material, a equipe contou com a colaboração do
vereador Artur Takayama. 
Mesmo com todos os esforços, infelizmente, não há fotografias de
todos os homenageados. Sendo assim, as famílias destes
vereadores podem entrar em contato com a Diretoria de
Comunicação da Câmara de Suzano para a atualização do material.
O contato pode ser pelo e-mail
comunicacao@camarasuzano.sp.gov.br , telefone 4744-8013, ou
pessoalmente na Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, segundo
andar). 
A reprodução está autorizada, desde que a fonte seja citada.

 

http://www.camarasuzano.sp.gov.br/arquivohistorico
mailto:comunicacao@camarasuzano.sp.gov.br


HISTÓRIA

A história entre Japão e Suzano começou quando o navio Kasato Maru
chegou ao Brasil, em 1908. A embarcação, que atracou no porto de
Santos, trouxe 781 pessoas que vinham para as terras tupiniquins
com o objetivo de conquistar uma vida melhor. 

 



Os primeiros japoneses a se instalarem em Suzano (que ainda era
conhecida como Vila Concórdia e pertencia a Mogi das Cruzes) foram
Kisaku Haguihara e Noriyuki Oshima e dedicaram-se à agricultura.

Desde então, os japoneses tiveram intensa participação na história
de Suzano, em todos os sentidos. 

Segundo matéria publicada pelo Diário de Suzano, o município
contava em 2020, com cerca de 1,5 mil famílias imigrantes japonesas.
Destas, 80% estão localizadas na área Central da cidade. Outras 20%,
o que representa aproximadamente 110 famílias, estão espalhadas
no Distrito de Palmeiras. 

Após muita movimentação política feita pelos homens que se
tornariam “fundadores” da cidade, em 1949, foi realizada a primeira
eleição de Suzano. Junto com o prefeito Abdo Rachid (que venceu o
concorrente José Mariano de Souza Coutinho Júnior), foram eleitos
13 vereadores. Nesta eleição, não houve o cargo de vice-prefeito. 



1ª legislatura
(1949 a 1953)

Pedro Nakamura

Um dos principais nomes na história política da colônia
japonesa. Pedro Nakamura foi vereador por sete mandatos, é o
único parlamentar que tem esse total de legislaturas. 

Foi presidente da Câmara de 1971 a 1973. É pai do ex-
vereador, Eduardo Nakamura (falecido), e continua morando
em Suzano.



Yoshikawa Masayuki foi eleito pelo partido PSD. Ele foi vereador
apenas nesta legislatura. 



Massao Yamamoto (suplente)

2ª legislatura
 (1953 a 1957)

Pedro Nakamura



Massaxi Nagai 

2ª legislatura
 (1953 a 1957)

Massaxi Nagai presidiu o Legislativo suzanense em duas
oportunidades: no final da terceira legislatura (de 1960 a 1961) e
no início da sexta legislatura (1969 a 1971). Foi eleito vereador
para seis mandatos - na segunda, terceira, quarta e quinta
legislaturas, pelo partido União Democrática Nacional (UDN), e na
sexta e oitava legislaturas pela Aliança Renovadora Nacional
(Arena).



3ª legislatura
 (1957 a 1961)

Seya Ishibashi
(suplente)



 
Jugiro Murakami (suplente)

3ª legislatura
 (1957 a 1961)

Massaxi Nagai 

Pedro Nakamura
 (suplente)



4ª legislatura
 (1961 a 1965)

Pedro Nakamura

Massaxi Nagai

Hojumi Ikeda

Julio Ossamu Yokoyama



4ª legislatura
 (1961 a 1965)

Paulo Kaoru Tanaka
(suplente)



4ª legislatura
 (1961 a 1965)

Yoshio Nakamura
(suplente)



5ª legislatura
 (1965 a 1969)

Massaxi Nagai

Pedro Nakamura

Yoshio Nakamura



5ª legislatura
 (1965 a 1969)

Kazuhiro Mori
Vereador em quatro mandatos e vice-prefeito três vezes, o
médico Kazuhiro Mori presidiu a Câmara em duas ocasiões:
de 1974 a 1975 e de 1989 a 1990. 
Também atuou como diretor Legislativo na Casa de Leis. Foi
da União Democrática Nacional (UDN), da Aliança Renovadora
Nacional (Arena) e do Partido da Frente Liberal (PFL).

 



5ª legislatura
 (1965 a 1969)

Roberto Yoshiro Harada
(suplente)



6ª legislatura
 (1969 a 1973)

Pedro Nakamura

Massaxi Nagai

Kazuhiro Mori

Roberto Yoshiro Harada



7ª legislatura
 (1973 a 1977)

Pedro Nakamura - o vereador renunciou
nesta legislatura, em 17 de agosto de
1976.

Kazuhiro Mori



7ª legislatura
 (1973 a 1977)

 Entrou para a vereança na metade da sétima legislatura, em
dezembro de 1974, após a extinção dos mandatos de outros
vereadores que assumiram cargos no governo do então prefeito
Firmino José da Costa. Era representante da Aliança Renovadora
Nacional (Arena).
Na legislatura seguinte, voltou à Câmara de Suzano e presidiu a
Casa de Leis no início da legislatura, em 1º de fevereiro de 1977.
Faleceu enquanto ocupava o cargo, em 29 de abril de 1978. 

Yumatsu Teramoto



7ª legislatura
 (1973 a 1977)

Isack Oguime

Isack Oguime presidiu a Câmara de Suzano na primeira vez
que foi eleito vereador. Ocupou o cargo de 1975 a 1977. Foi
eleito vereador para a legislatura seguinte, de 1977 a 1983.
Era representante da Aliança Renovadora Nacional (Arena).

 



8ª legislatura
 (1977 a 1983)

Isack Oguime

Massaxi Nagai

Yumatsu Teramoto - faleceu em 29 de
abril de 1978.



9ª legislatura
 (1983 a 1988)

Mercedes Takako Sugui Murakami

Única japonesa que já assumiu uma cadeira na Câmara de Suzano. 
 Iniciou a carreira em Direito do Trabalho, em Guarulhos, dedicando-
se às causas de pessoas carentes. Em 1970 mudou-se para Suzano,
onde reside até hoje. 



9ª legislatura
 (1983 a 1988)

Issao Nishikawa



9ª legislatura
 (1983 a 1988)

Paulo Fumio Tokuzumi

Paulo Fumio Tokuzumi foi vereador de 1983 a 1987, quando
renunciou para assumir a Secretaria de Obras da cidade. É irmão
do ex-vereador Jorge Tokuzumi. 

 



10ª legislatura
 (1989 a 1992)

Jorge Tokuzumi

Irmão de Paulo Tokuzumi. Trabalhou na Prefeitura de Suzano
como chefe de departamento de serviço municipal em 1987. Em
1988 foi eleito vereador pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB). Na última gestão de Paulo como prefeito, Jorge
foi secretário de Planejamento e Gestão Financeira.



10ª legislatura
 (1989 a 1992)

Edson Samio Kimura

Samio Kimura foi vereador na décima, décima primeira e
décima terceira legislaturas. Faleceu em 2020. 



10ª legislatura
 (1989 a 1992)

Eduardo Nakamura
(suplente)

Filho de Pedro Nakamura, foi um dos primeiros médicos sanitaristas
concursados da Secretaria de Estado da Saúde. Desempenhou um
importante papel na construção e consolidação do Sistema Único
de Saúde na região de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá,
Itaquaquecetuba e Suzano, quando exerceu a função de diretor-
técnico do Escritório Regional de Saúde (Ersa-13) de Mogi das
Cruzes. 



10ª legislatura
 (1989 a 1992)

Issao Nishikawa

Kazuhiro Mori



11ª legislatura
 (1993 a 1996)

Edson Samio Kimura

Issao Nishikawa - assumiu em 8 de dezembro
de 1995

Ossafumi Itamar Izumi

Kazuhiro Mori (suplente)



12ª legislatura
 (1997 a 2000)

Luiz Higashi

Vereador na décima segunda, décima terceira e décima
quarta legislaturas. Também ocupou cargos na
administração municipal. 



12ª legislatura
 (1997 a 2000)

Edson Samio Kimura



13ª legislatura
 (2001 a 2004)

Luiz Higashi

Edson Samio Kimura



14ª legislatura
 (2005 a 2008)

Luiz Higashi - renunciou em 1 de agosto
de 2007



15ª legislatura
 (2009 a 2012)

Edson Samio Kimura



15ª legislatura
 (2009 a 2012)

Rodrigo Kenji Ashiuchi

Cursou Engenharia de Controle de Automação, na Universidade Bras
Cubas (UBC), MBA em Gestão Empresarial, na Fundação Getúlio
Vargas (FGV), e pós-graduação em Gestão Pública. Por anos,
trabalhou no Departamento de Engenharia da Telefônica e
administrou o Colégio Integrado Lumbini, de propriedade de sua
família, como diretor.
Em 2008, tentou uma cadeira no Legislativo suzanense. Teve 1.491
votos, conquistando a suplência. Por duas oportunidades, assumiu
uma vaga na Câmara de Suzano..

 



15ª legislatura
 (2009 a 2012)

Edson Samio Kimura (suplente)



16ª legislatura
 (2013 a 2016)

Claudio Massamitsu Anzai



17ª legislatura
 (2017 a 2020)

Artur Takayama

Artur Takayama (PL) é suzanense, formado em Gestão
Pública. Na décima sétima legislatura, assumiu algumas vezes
como suplente na Casa de Leis. Foi eleito para a décima
oitava legislatura, sendo o único representante da colônia
japonesa atualmente na Câmara de Suzano.



18ª legislatura
 (2021 a 2024)

Artur Takayama



A influência política dos japoneses não ficou apenas no Poder
Legislativo. Nestes 72 anos de emancipação político-
administrativa da cidade, Suzano já foi comandada por quatro
japoneses. A força da colônia continua forte no município. 

Prefeitos



Primeiro prefeito de Suzano da colônia japonesa, de 1969 a
1973. Formado em Direito, pela Universidade de São Paulo
(USP), foi estagiário na Justiça do Trabalho, em São Paulo. 
Sua gestão no comando da cidade é até hoje reconhecida
principalmente pelo processo de industrialização de Suzano.
Faleceu em 2009.

Prefeitos

Pedro Sinkaku Miyahira



Prefeitos

Pedro Ishida

Pedro Ishida exerceu o cargo de prefeito de 5 de maio de 1987
a 4 de julho de 1988. Foi vice-prefeito de Firmino José da Costa
por dois mandatos (de 1/2/1987 a 4/5/1987 e de 5/7/1988 a
31/12/1988).



Prefeitos

Paulo Tokuzumi

Paulo Fumio Tokuzumi foi prefeito de Suzano de 1993 a 1996 e
de 2013 a 2016. 

 



Prefeitos

Rodrigo Kenji Ashiuchi

 Está em seu segundo mandato como prefeito de Suzano. 
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