
Saudação de Renato Ishikawa ao homenageado Roberto Yoshihiro Nishio, 
que recebeu o título de Cidadão Paulistano, no dia 04/05/2019 

 

Boa tarde, senhoras e senhores. 

É com imensa satisfação que participo desta cerimônia de congratulação ao mais novo cidadão paulistano. 

Nascido há 75 anos em Assaí, norte do Paraná, mas residente em São Paulo desde a juventude, finalmente 
a cidade reconheceu o mérito de seus trabalhos e acolheu-o como um legítimo paulistano. 

Parabéns, Dr. Roberto Yoshihiro Nishio. 

É com imenso orgulho que compartilho de alguns de seus trabalhos voluntários. No Hospital Santa Cruz, no 
qual sou presidente, destaco sua atuação como membro do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo.  
Nesse sentido, recentemente, ao comemorar os 80 anos de fundação da instituição, Dr. Nishio foi um dos 
nossos homenageados com a placa de Honra ao Mérito, reconhecendo suas relevantes contribuições. 

No Bunkyo, onde está desde 2003, colaborou inicialmente no Conselho Fiscal, e posteriormente tem 
contribuído com sua expertise na Comissão Jurídica, incluindo na elaboração dos novos estatutos sociais, 
bem como participado na fundação e administração de outras entidades afins como a Associação para 
Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil e o Instituto Brasil-Japão de Integração 
Cultural e Social. Agora, nesta gestão recém-iniciada, sinto-me privilegiado por contar com seu apoio como 
um dos nossos vice-presidentes. 

Considero Dr. Nishio um voluntário verdadeiramente comprometido com as tarefas assumidas. Discreto, e 
sempre bem humorado, goza de imensa credibilidade e confiança de todos nós. Possui invejável habilidade 
para negociação, sempre educado, generoso e gentil no trato com seus parceiros. Há quem diga que seu 
lado enérgico também é muito intenso. Amigos aconselham que é melhor evitar essas situações 
excepcionais! 

Nesta oportunidade, gostaria de ressaltar o significado simbólico de realizar, neste Parque Ecológico 
Imigrantes, esta homenagem ao Dr. Nishio, presidente da Fundação Kunito Miyasaka.  

Este local é a materialização do sonho de Kunito Miyasaka, fundador e presidente do Banco América do Sul, 
empresa em que nosso homenageado dedicou toda sua vida profissional. Além disso, Miyasaka, um dos 
destacados líderes da comunidade nipo-brasileira, foi um dos fundadores do Bunkyo em 1955, além de ser 
seu terceiro presidente (de 1965 até 1971). 

Pois bem, agora, décadas depois, no Parque Ecológico idealizado por Miyasaka, nos reunimos para, juntos, 
homenagear um dos seus sucessores. 

Dr. Nishio, reconhecido como abnegado dirigente e admirado líder nipo-brasileiro, coincidentemente, 
preside a instituição criada para administrar o legado do Banco América do Sul. 

Ao encerrar minha saudação, queria me referir à declaração do Dr. Nishio publicada no Jornal Nippak 
relativa à concessão do título de cidadão paulistano. Ele diz: ainda “não absorvi bem o fato”. 

Gostaria de lhe sugerir que tente se acostumar com essas merecidas homenagens e concessões de títulos 
honoríficos. Afinal, no último dia 6 de dezembro, foi condecorado pelo governo japonês com a Ordem do 
Sol Nascente Raios de Ouro e Prata e, agora, poucos meses depois, mais uma homenagem, a de Cidadão 
Paulistano. 

Aliás, aproveito esta oportunidade para, além de congratular o vereador Aurélio Nomura por esta feliz 
iniciativa, gostaria de ressaltar a seriedade e eficiência que tem desempenhado seu mandato frente à 
Câmara Municipal de São Paulo. 

Parabéns Dr. Nishio. Muita saúde e energia para dar continuidade a este belo trabalho em prol do bem-
comum. 

Muito obrigado! 


