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JUSTIFICATIVA - PL 0102/2018 
O presente projeto de lei visa denominar o próprio sem denominação oficial localizado 

na Rua Antônio Passos, nº 76, Distrito Jardim Vergueiro (Sacomã) como "Centro de Educação 
Infantil Diogo Nomura". 

Diogo Nomura nasceu em Registro (SP) no dia 3 de março de 1920, filho de Hidekichi 
Nomura e de Teru Nomura. 

Formou-se em 1945 pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

Em outubro de 1950, elegeu-se vereador em Marília (SP) na legenda do Partido Social 
Progressista (PSP). Líder da maioria por três anos consecutivos (1952-1955) foi também 
presidente da Câmara em 1954. 

No pleito de outubro de 1962, elegeu-se deputado estadual na legenda do Partido 
Republicano (PR). Nomura assumiu o mandato em fevereiro do ano seguinte e em 1965 
bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São José dos Campos (SP). 

Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional nº2 (27/10/1965); e a 
posterior instauração do bipartidarismo, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena). No 
pleito de novembro de 1966 reelegeu-se deputado estadual. 

Em novembro de 1970 foi eleito deputado federal. Na legislatura iniciada em 1971, foi 
membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados e suplente da 
Comissão de Relações Exteriores. Em 1972 representou o governo paulista em missão 
econômica ao Japão e no ano seguinte foi membro da comitiva, do presidente da Câmara dos 
Deputados na missão oficial à Coréia do Sul e a Formosa. Voltou ao Japão em missão 
parlamentar como assessor especial do presidente da Câmara, em 1974. 

No pleito de novembro de 1974, reelegeu-se deputado federal. Nessa legislatura foi 
presidente da Comissão de Redação, membro da Comissão de Saúde e suplente da Comissão 
de Ciência e Tecnologia. Em outubro de 1976 representou o Grupo Parlamentar Brasil-Japão, 
do qual foi vice-presidente, na visita do presidente Ernesto Geisel a Tóquio. Dois anos depois, 
assumiu a coordenação da bancada arenista e a vice-presidência da Comissão Mista (Câmara 
e Senado) de Orçamento do Congresso Nacional. Ainda em 1978, participou em Tóquio, como 
conferencista, de simpósio sobre a imigração japonesa para o Brasil. 

No pleito de novembro daquele ano (1978), reelegeu-se deputado federal tornando-se 
no ano seguinte titular das comissões de Trabalho e Legislação Social, de Agricultura e Política 
Rural e de Saúde. Com a extinção do bipartidarismo em novembro de 1979 e a consequente 
reformulação partidária, filiou-se ao Partido Democrático Social (PDS), agremiação que 
sucedeu a Arena. Em 1981, foi designado vice-presidente da Comissão de Relações 
Exteriores. 

Nas eleições de novembro de 1982, foi reeleito à Câmara dos Deputados. Assumiu o 
mandato em fevereiro de 1983 e logo em seguida foi conduzido à presidência da Comissão de 
Relações Exteriores. 

Diogo Nomura concorreu a uma cadeira de deputado federal constituinte nas eleições 
de novembro de 1986, na legenda do Partido da Frente Liberal (PFL) obtendo a primeira 
suplência. 



Em outubro de 1990 foi eleito deputado federal na legenda do Partido Liberal (PL) 
Participou dos trabalhos legislativos como segundo vice-presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e suplente da Comissão de Seguridade Social e Família. 

Na sessão da Câmara dos Deputados de 29 de setembro de 1992, votou a favor do 
impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, acusado de crime de responsabilidade. 

Por fim foi Autor da propositura da primeira Escola de Segundo Grau do Bairro de 
Cocuera, em Mogi das Cruzes, da Faculdade de Medicina de Marília e da Faculdade de 
Odontologia de Marília e da Universidade de Marília. 

Faleceu em São Paulo no dia 19 de maio de 2005. 

Dessa forma justifica-se a importância desta denominação, por sua extensa história e 
pelo seu compromisso com a Cidade de São Paulo. Expostas assim as razões de minha 
iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio dos Nobres Vereadores 
para a sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/05/2018, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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