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Conceder a Comenda Senador Filinto Muller ao
Ilustríssimo Senhor TADASHI OKAMURA.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Admitir ao ilustríssimo Sr. TADASHI OKAMURA, membro da Ordem do Mérito Legislativo de
Mato Grosso, “Comenda Senador Filinto Muller”, nos termos do Artigo 1º, do Decreto

Legislativo nº. 2.639, de 11/11/81 e do Artigo 2º, I, da Resolução nº. 01, de 23.08.82.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua  publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição surge da necessidade de homenagear admitindo na Ordem do Mérito Legislativo do
Estado de Mato Grosso, com a honraria “Comenda Senador Filinto Muller” o ilustríssimo Senhor TADASHI
OKAMURA.

 

 

Tadashi Okamura, Patriarca da Família Okamura,  filho de Shunsiro Okamura e Toki Okamura, nasceu em
19 de fevereiro de 1914,   na  Província de IBARAKI  JAPÃO.  

No dia 26 de novembro de 1927, com apenas 13   anos, saiu do Porto de Kobe, no navio SANTOS MARU,
da empresa OSK Line, acompanhado do cunhado Hiroshi Nidaira e de Tsuki Nidaira e Taiichi Nidaira.
Chegando ao Porto de Santos-SP, no dia 13 de janeiro de 1928, sendo encaminhados para o Município de
Agudos-SP descendo na Estação Piratininga em direção a Fazenda Catharina onde foram instalados.
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Kaneyo Okamura (Rosa Okamura), matriarca da família Okamura,  nasceu em 26 de outubro de 1914, na
cidade de Fukushima Ken (Japão), filha de Rihichi Honda (pai) e Yao Honda (mãe). Aos 18 anos saiu do
porto de Kobe (Japão), em 30 de setembro de 1932 e chegou ao porto de Santos (SP), em 26 de novembro
de 1932. Veio juntamente com seu pai Rikichi Honda (50 anos), sua mãe Yao (39 anos) e os irmãos Shizuko
(10 anos), Toshinobu (7 anos), Akiyoshi (3 anos) e Michiko (1 ano).

Acompanhavam a família o tio Jinshiro Ouchi (34 anos), sua esposa Kikuyo Ouchi  (21 anos) e o filho Reijiro
Ouchi (1 ano). Tadashi Okamura e Kaneyo Okamura, casaram-se  no dia  20 julho  de  1936 e  viveram no
Paraná, estabelecendo-se em  Roseira, Paraná, como comerciante atacadista e topógrafo , onde tiveram
seus 08 filhos, formando assim a segunda geração denominados Nissei.

 

Como Topógrafo, Okamura, foi convidado na década de 1950 para trabalhar na demarcação da Gleba Rio
Ferro, em Mato Grosso, cuja colaboração como topógrafo foi fundamental para que as divisões de terras na
Gleba Rio-Ferro, pertencente à família Matsubara, fossem feitas com êxito.

 

Após a demarcação, Okamura foi convidado para ser o gerente Geral, organizando a chegada e fixação dos
imigrantes nipônicos ao Norte do Estado, na antiga gleba Rio-Ferro, atual município de Feliz Natal.

 

Em 1954, com a Gleba Rio ferro em estruturação, Okamura decidiu trazer toda a família para Mato Grosso
numa viagem terrestre do Paraná a Mato Grosso, que durou quase três meses com a mudança e os filhos
maiores, os filhos menores, a partir de Julieta, vieram via aérea que durou 3 dias de viagem.

 

Com a família instalada em Cuiabá onde havia melhores condições de dar continuidade a educação dos
seus filhos, Okamura partiu para o desafio de criar as condições de trabalho e moradia para a fixação das
200 famílias que adquiriram terras na região de Mato Grosso para plantio de seringueiras para exploração da
borracha.

 

O sonho durou em torno de 10 anos, onde Okamura era o Gerente Geral. O que todos não haviam
mensurado até então; era que o plantio da seringueira demandava de 12 a 15 anos para o início da produção,
muito tempo para uma população que precisava manter a subsistência em terras ainda inóspitas. Foi por
causa deste ciclo muito longo para o início da produção, que várias famílias decidiram instalar-se em Cuiabá
vendendo as suas áreas.

 

Mesmo ainda na Gleba Rio Ferro, Okamura não deixou de participar ativamente nas atividades em Cuiabá
vindo constantemente e apoiando a criação da Associação Nipo Cultural Brasileira de Cuiabá, onde tinha
como objetivo prestar assistência aos migrantes que chegavam a Cuiabá a seguirem viagem até Rio Ferro, e
posteriormente, assistência às famílias que deixavam a Gleba Rio Ferro e queriam estabelecer-se na capital
e recebiam a assistência necessária por parte da Associação Nipônica de Cuiabá, ativa desde 1957.
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Quando deixou a Rio Ferro, na década de 60, Tadashi foi empreendedor no ramo hoteleiro, com o Hotel
Paraná, localizado na Rua 13 de Junho, próximo ao Hospital Geral, em funcionamento até a presente data,
montou uma fábrica de artefatos de concreto (telhas, tubos) na Rua Barão de Melgaço, no bairro do Porto. 

 

Em sua residência, na Rua Barão de Melgaço, no bairro do Porto, Dona Rosa (Kaneyo), como era
popularmente conhecida em Cuiabá, cultivava diversas plantas, entre as quais se destacavam as
samambaias e orquídeas. Chegou a ter um orquidário com centenas de espécimes, muito admirado pela
variedade de flores de extrema beleza.

 

Em 1966, com a criação da CIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MT (COHAB MT), Okamura foi  convidado
pelo então Presidente da COHAB-MT, Luís Portela, para compor a equipe da Cia como topógrafo, onde
realizou todas as demarcações  dos  empreendimentos habitacionais, tanto na capital desde o primeiro
Núcleo Habitacional Cidade Verde até o CPA-4, e todos empreendimentos da Cia em cidades do interior
como Cáceres, Rondonópolis e Barras do Garças, reconhecido pelos colegas de trabalho, equipes de
arquitetos e Engenheiros como um excelente profissional da área.

 

Okamura foi um dos membros fundador da Associação Cultural Nipo Brasileira de Cuiabá e ao longo de 
vários mandatos como Presidente da Associação, procurando incentivar e manter os costumes e tradições
da terra natal, como a língua japonesa, os eventos culturais, tais como: festivais de música e dança, o
tradicional “Undokai”. Nos eventos esportivos como beisebol, seu filho Massairo Okamura foi o percussor
desse esporte, e no gateball, Tadashi Okamura, introduziu essa modalidade no clube dos idosos onde ele foi
fundador e presidente.  Seus filhos também se dedicaram a apoiar a colônia japonesa em Cuiabá sendo que
Massairo e Jaime foram presidentes da Associação mantendo a tradição da família por muito tempo.

 

Tadashi Okamura e  Kaneyo Okamura foram condecorados como Comendador e Comendadora em
24/07/1981, na Cidade de São Paulo/SP, pela União dos Comendadores e Cidadãos Honorários do Brasil
em reconhecimento pelo relevantes serviços prestados a sociedade brasileira .

 

Tadashi Okamura recebeu também o Título de Cidadão Cuiabano,

Tadashi Okamura faleceu em 10 de abril de 1993 e Kaneyo Okamura faleceu em 24/04/1995, em Cuiabá/MT.

 

Em 5 de junho de 2007 a Câmara Municipal de Cuiabá, por iniciativa do vereador Clóvis Hugueney Neto
(Clovito), apresentou Moção de Aplauso à Família Okamura pela relevante contribuição a Cuiabá e ao
Estado de Mato Grosso. 

Fonte: Neila Barreto-Jornalista
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FAMÍLIA OKAMURA – SEGUNDA GERAÇÃO  GERAÇÃO (NISSEI )

Kaneyo e Tadashi Okamura plantaram pingos de esperança em Cuiabá deixando  sementes frutíferas em
nossa cidade . Trazendo para Mato Grosso em 1954  os seus filhos  Massairo (14 anos), Jorge (12 anos), os
gêmeos Nório e Tetsuo (10 anos), Julieta Toshico (8 anos), Marina  (6 anos), Jaime Yasuo  (4 anos) e
Eunice Leiko (2 anos), que estudaram se formaram , trabalharam e constituíram a nova geração da Familia
Okamura .

 

FAMÍLIA OKAMURA EM CUIABÁ - TERCEIRA GERAÇÃO (SANSEI ) Ao correr dos anos

Massairo Okamura, casado em 1960 com Leonia Capriata Okamura com quem teve seus filhos: Marcelo
Tadashi Okamura (Economista e Publicitário)  , Maristela Mitiko (Engenheira Civil), foi sub-Prefeita da
Regional Norte de Cuiabá e atualmente supervisora CXEC de Governo (CEF), Marcio Teruo Okamura
(Geógrafo e empresário), e Marcos Teruo Okamura (Publicitário e Arquiteto). Massairo foi eleito vereador em
Cuiabá com relevantes serviços prestados ao município, implantou a Educação do Transito no ensino
Escolar, criou a primeira entidade pela preservação da natureza, lutou pela manutenção da reserva ecológica
da Grande Morada do Ouro, através do Rotary Clube e da Região Escoteira de Mato Grosso, onde foi
homenageado emprestando seu nome ao Parque Estadual Massairo Okamura, situado na região norte da
cidade.

 

Os gêmeos, Nório Okamura, casado com Alcione Galvão Okamura  com quem teve seus filhos: Alessandra
Keiko Galvão Okamura, Marcella Galvão Okamura Suguishima  e Mario Alberto Galvão Okamura. Nório era
formado em Geografia, foi professor e Diretor da Escola Estadual Nilo Povoas, Colégio Salesiano São
Gonçalo e funcionário do DNER MT

 

Tetsuo Okamura, casado com Mieko Kawatoko Okamura teve seus filhos: Roberto, Andréia e Janete
Okamura, foi técnico em desenhos da antiga ACARMAT e posteriormente EMPAER.

 

Jorge Okamura, casado com Satiko Okamura (Magistério), com quem teve um filho Denis Okamura
(Advogado), estudou o curso ginasial e cientifico e formou em  Engenheiro Químico na FEI em SP,trabalhou
na General Motors, em São Bernardo SP e atualmente reside em São Paulo.

 

Julieta Toshiko Okamura trabalhou na antiga ACARMAT como extensionista rural  e continuou como
profissional na EMATER-MT.

 

Marina Okamura Tocantins, casada com Reinaldo Tocantins, com quem teve dois filhos: Fabiano Okamura
Tocantins (Corretor de imóveis em Miami EUA) e Akemi Okamura Tocantins (Publicitaria) funcionária do
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TCE-MT. Marina é assistente social da Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT

 

Jaime Okamura, Economista, Pós-Graduado em Recursos Humanos, com especialização em Israel em
Cooperativismo e desenvolvimento comunitário,  doutor em turismo, já ocupou os mais diversos cargos da
vida Pública Estadual, Municipal e empresário no setor de Turismo de Eventos.

 

Eunice Leiko Okamura de Almeida, casada com Tércio Lacerda de Almeida ( Engenheiro Civil), teve 03 filhos:
Luís Tércio (Advogado ) e funcionário na Comarca de SINOP, Luís Felipe (Publicitário) assessor de imprensa
na Assembleia Legislativa de MT e Paloma (Psicóloga) . Leiko é engenheira Civil do DERMAT e depois
SINFRA

 

FAMILIA OKAMURA EM CUIABÁ – QUARTA GERAÇÃO (YOSEI )

Marcelo, casado com Marcia Malinski Okamura (Pedagoga e bacharel em Direito), teve um filho Gabriel
Malinski Okamura. Economista e Publicitário, foi funcionário público estadual, repórter da TV Globo em
Cuiabá, trabalhou em empresas de comunicação e atualmente é empresário em marketing e publicidade,
atuando também como cineasta, produzindo filmes educativos e comerciais. Foi pioneiro na introdução de
esportes radicais como o caiaque, rapel e o arco e flecha, realizou a primeira travessia do Pantanal
Mato-grossense com a participação do navegador Amyr Klink.

 

Maristela Mitiko, Engenheira Civil , atuou na área pública como Assessora do IPDU/PMC , sub prefeita na
Regional Norte e atualmente Supervisora do Governo na CEF. Marcio Akira casado com Márcia Borges de
Souza Okamura , teve 03 filhos: Kevin (engenheiro Mecânico ), Kira e Keeva Okamura. Márcio é Geógrafo,
trabalhou na antiga SANECP e atualmente é empresário. Marcos Teruo teve 2 filhos Kenzo e Allyadj,
formado em publicidade e Arquitetura e servidor efetivo da ALMT.

 

Denis Okamura ( Advogado ) , trabalha em Londrina PR.  Roberto, foi casado com Alice Junko Hossaki teve
duas filhas:Carolina e Jaqueline. Roberto é Analista de Sistema trabalha na MTI antiga CEPROMAT. Andréia
foi casado com Ricardo George Bhering  teve um filho, André Ricardo Okamura Behring. Andréia é
odontóloga.  Janete, formada em Gastronomia a Faculdade Estácio de Sá RJ casada com Flávio de Marcos
Apolinário teve duas filhas Ana Flávia e Raissa.

 

Alessandra Keiko, casada teve 03 filhas: Vitória, Isabela e Isadora, é formada em Comunicação com
habilitação em Radio e TV pela UFMT e atualmente é servidora na Secretaria de Estado de Cultura e
Esportes de MT ocupando o cargo de Superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa.

 

Marcella casada com Ademir Massato Suguishima teve uma filha Manoella, é Farmacêutica e atua no ramo
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de farmácias em Varzea Grande.

 

Mario Alberto casado com Priscila Dias de Moura e teve um filho Pedro Henrique, Mario e formado em
Publicidade e Propaganda, é fotografo e atualmente é servidor da Assembléia Legislativa do Estado de Mato
Grosso.

 

Akemi Okamura, casado com Alexandre França Fontes (Bacharel em Direito pela UFMT atualmente
empresário ) e teve uma filha Olivia Okamura Tocantins Fontes , Akemi e publicitária e trabalha atualmente
no TCE

Luís Tércio (Advogado ) e funcionário na Comarca de SINOP casado com Carolina Guareschi de Oliveira
(estudante de Biologia), Luís Felipe (Publicitário) assessor de imprensa na Assembleia Legislativa de MT
casado com Kawanny Allycce Marques ( Direito)    , e Paloma (Psicóloga) casado com Pedro da Silva
Nogueira  (Biólogo)

 

RAMIFICAÇÃO DA FAMILIA OKAMURA

Ramificação: Okamura; Okamura Huguiney Capriata, Okamura, Okamura Tocantins; Burgos Okamura;
Okamura Fontes; Okamura de Almeida; Galvão Okamura; Galvão Okamura Ames; Dias Okamura; Okamura,
Moura Okamura ,Okamura  Junko Okamura  Hossaki; Hossaki Okamura; Okamura Bhering; Okamura
Apolinário, Okamura Kawatoco Okamura , Okamura Nakayama Okamura , Oliveira Okamura , Okamura
Nogueira Okamura , Okamura Marques Okamura.

 

Destarte, por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade
profissional, por todos os relevantes serviços prestados em prol da sociedade mato-grossense, proponho na
Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Mato Grosso, a Concessão  da “Comenda Senador Filinto
Muller” o ilustríssimo Senhor TADASHI OKAMURA, do qual este cidadão indiscutivelmente merece todas
as honras, respeito e admiração. Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço o apoio dos Nobres
pares pela sua acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Junho de 2020

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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