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O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como objetivo homenagear com o título 

de Cidadão Paulistano, o Senhor Yamauchi Nitikan Shounin, o 25º Sumo Pontífice do Budismo 
Primordial Honmon Butsuryu-Shu, nascido em 17 de novembro de 1935, no bairro Tennouji na 
cidade de Osaka. 

O homenageado é um dos principais responsáveis pelo crescimento e contribuição 
para a comunidade Nipo-Brasileira como um todo, para a cultura oriental e Budista não só para 
o Brasil, como principalmente para o Estado e Município de São Paulo. 

Yamauchi Nitikan Shounin ordena e orienta todas as atividades do Budismo Primordial 
há mais de 40 anos, sendo o mais antigo no Brasil, tendo em vista o primeiro monge budista 
Ibaragui Nissui Shounin já ter embarcado no próprio Kassatomaru. 

Formado em filosofia pelo Departamento de Literatura da Universidade de Kansai em 
1958, ingressou como aprendiz no templo Seifuji e recebeu a ordenação, adentrando 
posteriormente na Escola Técnica de Sacerdotes do Budismo Primordial e lecionando por 6 
meses aulas de Budismo. 

No Brasil, ordenou 64 monges, 15 arcebispos em meio século e 11 bispos na última 
década, conduzindo todos à estágios em Kyoto, e ordenando que cada um peregrinasse por 
todo o Brasil, fazendo com que se torna-se a região com maior número de jovens bispos 
budistas. 

Determinou a aquisição de um Santuário Ecológico de 80 alqueires em Tapirai/SP, 
para atender todas as pessoas, seja em lazer, entretenimento, atendimento espiritual e 
psicológico ao longo dos próximos anos, vindo em julho deste ano, com a sua comitiva, 
especialmente para inaugurar este local com uma torre de 20 metros e um Sino da Paz 
autenticado pelo Prefeito de Hiroshima, como também para celebrar os 70 anos de paz e 120 
anos de Amizade Brasil-Japão. 

No ano de 1976, ascende ao Grau de Sacerdote Superior e 5 anos mais tarde ao grau 
de Pré-Pontífice, sendo nomeado a Bispo do Templo Seifuji e não obstante a Diretor do 
Departamento de Expansão da Central do Budismo Primordial. 

Foi nomeado a Bispo do Templo Koussenji em 1986 e se elevou ao Grau de Pontífice 
se tornando Diretor do 11º Bloco de Expansão no Japão. 

Posteriormente, tornou-se Diretor do Depto. de Pesquisas do Budismo Primordial 
sendo o primeiro diretor por 2 mandatos consecutivos. E ocupando em seguida por 9 anos, o 
cargo de Conselheiro do Departamento de Expansão. 

Obteve um grande êxito ao reconstruir a Nave do Templo Koussenji, a qual havia sido 
destruída pelo grande terremoto de Kobe em 1995. 

Foi eleito em 2003, ao Cargo de Secretário Geral celebrando o 33º Culto Póstumo do 
Fundador do Budismo no Brasil, Mestre Nissui Ibaragui e o 17º Culto Póstumo do 18º Sumo 
Pontífice, Mestre Nitiji. 

E por fim em 2012, por notável merecimento foi eleito ao Cargo de 25º Sumo Pontífice. 

Assim, por todo exposto, resta cristalina a necessidade de se conceder o título de 
cidadão paulistano para o Sr. Yamauchi Nitikai Shounin. 
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