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JUSTIFICATIVA - PL 0639/2020 

Esta propositura tem o objetivo de homenagear o Sr. Toru Hondo, brasileiro 
naturalizado, nascido na Província de Nagano (Japão) em 14 de outubro de 1932. 

Graduado em Técnica Agrícola no Japão, veio ao Brasil em 1954 a convite da família 
Yokoya de São Bernardo do Campo, SP. Em 1955, casou-se com a filha do Sr. Yokoya, Yukie, 
e o casal teve dois filhos e duas filhas. 

O casal Hondo dedicou-se a diversas atividades, inicialmente agrícola e avicultura e, 
posteriormente, com grande sucesso aos empreendimentos industriais e comerciais. 

Em atividades associativas, o senhor Hondo demonstrou ser um verdadeiro líder da 
comunidade. Em 1984, foi eleito presidente da Associação Cultural Japonesa de Mizuho e 
exerceu o cargo até 1986. No período de 1993 a 1999, desempenhou a função de presidente 
da Associação de Gueitebol do Grande ABC. 

Em 1995, foi integrado à diretoria da World Gateball Union, sediada em Tóquio, Japão, 
e, em 1997, foi eleito presidente da União dos Clubes de Gueitebol do Brasil (UCGB), cargo 
que exerceu até 2011. Desde 2011, foi presidente de honra da UCGB até o seu falecimento em 
29 de junho de 2020. Grande mérito de sua gestão como presidente da UCGB foi a construção 
do primeiro estádio de uso exclusivo de gueitebol no mundo, em 1998, e a intensificação do 
intercâmbio técnico-cultural entre Brasil e Japão, principalmente no relacionamento com a 
prefeitura de Memuro, Japão, cidade berço de gueitebol. 

Por todas as atividades desenvolvidas em prol da comunidade nipobrasileira e, 
particularmente, proporcionando saúde e alegria aos praticantes do gueitebol, além de 
promover integração entre jovens e idosos, independentemente do gênero, a União dos Clubes 
de Gueitebol do Brasil indicou para este Vereador o Sr. Toru Hondo para receber a merecida 
Homenagem, nomeando o estádio de gueitebol como ESTADIO DE GATEBALL TORU 
HONDO. 

Cumpre, mencionar que o Decreto n. 57.845/2017 que dispõe sobre a reorganização 
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, bem como altera a denominação e a lotação dos 
cargos de provimento em comissão que especifica conceitua o Centro Esportivo, como Centro 
Educacional e Esportivo Riyuso Ogawa. 

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. 
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