
Discurso Cônsul Geral Nakamae Takahiro na Câmara Municipal de São Paulo 
Sessão Solene em Comemoração aos 120 anos do Tratado de Amizade,  

Comércio e Navegação Brasil-Japão e do  
Centenário do Consulado Geral do Japão em São Paulo 

Dia 10/11/2015, às 19:00 hs 
 

Excelentíssimo Presidente Vereador Antonio Donato;  
Ilustríssimo Presidente da Comissão Extraordinária, Vereador Aurélio Nomura; 
Ilustríssimos Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, Senhoras e Senhores; 
 
 Gostaria de parabenizar e agradecer a realização desta Sessão Solene em Comemoração aos 
120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação Brasil-Japão e do Centenário do Consulado 
Geral do Japão em São Paulo. 
 
 Em 5 de novembro de 1895, com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, 
foram oficializadas as relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil. O Tratado tornou possível, em 
1908, o início da imigração japonesa no Brasil. 
 
  Sete anos depois, na data 28 de julho de 1915, iniciaram-se os trabalhos no Consulado Geral do 
Japão em São Paulo. A maior parte do trabalho, na época, foi a ajuda para a fixação e melhoria da vida 
dos japoneses que continuamente chegavam ao Porto de Santos. Após esse período, passou-se um 
intervalo de nove anos em que o Consulado Geral foi fechado, com a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial. Mas, felizmente, hoje comemora-se o centenário de sua existência. Aproveito esta 
oportunidade, representando todos os membros do Consulado, para expressar o meu profundo 
agradecimento ao grandioso apoio e colaboração recebidos do governo e cidadãos no país, de todas as 
associações da comunidade nipo-brasileira e das empresas.  
 
 E ainda, neste ano de grande importância para todos nós e com centenas de eventos 
comemorativos oficiais tivemos recentemente a visita de Suas Altezas Imperiais o Príncipe e a 
Princesa Akishino ao Brasil marcando o ápice das celebrações.  
 
 Acompanhei toda a visita deles a São Paulo e Mato Grosso do Sul e tive a enorme satisfação de 
presenciar a calorosa recepção às Suas Altezas em todas as cidades visitadas. Foi novamente uma 
maravilhosa oportunidade de reunir toda a comunidade nipo-brasileira e brasileiros, reafirmando a 
importância das relações de amizade entre o Japão e o Brasil.  
 
 Dentro desse contexto a realização desta Sessão Solene em Comemoração aos 120 ano de 
amizade entre os dois países e aos 100 anos do Consulado Geral do Japão pela Câmara Municipal de 
São Paulo possui um significado ainda mais importante.  
 
 Muito nos honra a Câmara Municipal de São Paulo que abre com esta Sessão Solene, incluindo 
humildemente e com gratidão, uma para o nosso Consulado Geral, seguida de várias homenagens, 
assim como os Seminários que se iniciam amanhã organizados pela Escola do Parlamento, 
confirmando o seu reconhecimento  sobre a importância da história das nossas relações bilaterais. 
 
 Sem dúvida, São Paulo tem sido o palco de muitos acontecimentos históricos ao longo desses 
anos. Levaria pelo menos 120 anos para poder ilustrar esses fatos. Portanto, a iniciativa da Câmara 
Municipal é muito valiosa, pois permite resgatar um pouco dessa rica história.  
 
 Finalizo agradecendo e parabenizando o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o 
Vereador Sr. Antonio Donato; o Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações, o Vereador 
Aurélio Nomura e todos os demais integrantes da Câmara Municipal de São Paulo, desejando muito 
sucesso a todos.   

Muito obrigado! 


