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Projeto de Decreto Legislativo nº   2/2019 

(Autor Vereador Wagner Takeshi Yoshizako) 

 

“Concede o título de cidadão piedadense ao Sr. Teruo Masuda.” 

 

 

A Câmara Municipal de Piedade decreta: 

 

O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o 

seguinte Decreto Legislativo: 

Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão 

piedadense ao Sr. Teruo Masuda, pelos relevantes serviços prestados ao município. 

Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão 

solene da Câmara Municipal. 

Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Biografia do homenageado no anexo. 

Justificativa 

 

Senhor Teruo Masuda, nascido em 26 de dezembro de 1941 em Umabari-Japão, filho de 

Kaoru Masuda e Ayano Masuda, naturalizou-se brasileiro em 1978.  O Sr. Masuda, desde 1986, 

apoia a famosa “Festa da Castanha”, porém anteriormente já prestava apoio ao ENKYO de São 

Paulo e aos grupos voluntários da Festa da Castanha de Piedade: Baseball, Escola Japonesa, 

Grupo de Taiko e Mallet Golf de Piedade. A partir de 2008 também passou a prestar apoio a 

várias entidades da cidade: APAE, Externato, Lar da Mônica, Santa Casa e Lar São Vicente de 

Paulo. De 2002 a 2014 representou a presidência da Associação dos Produtores de Caqui de 

Piedade, realizando a 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Festa do Caqui Fuyu de Piedade/SP. O Sr. Masuda é 

reconhecido em nosso município pelo seu grande feito em 2001 doando para a Prefeitura de 
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Piedade 2500 pés de azaléas que foram plantadas na marginal. Em 2011 doou para a Prefeitura 

Manacás da Serra, e em torno de 2500 mudas de cerejeiras. Em 2014 plantou girassóis e cosmos 

em um terreno próximo ao Kai Kan e então a partir desse ano o Sr. Masuda iniciou o plantio nas 

estradas de Piedade de girassóis, cosmos coloridos e amarelos, os quais embelezam nossa rodovia. 

Nossas rodovias tornaram-se cenário para fotografias de nossos turistas. Sr. Teruo Masuda é 

merecedor desse título pelo seu gesto de amor por nossa cidade e aos seus munícipes, demonstrado 

pela forma que zela o nosso município, embelezando de forma solidária, por meio do plantio de 

flores e apoio às entidades que beneficiam a população. 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva,  14 de fevereiro de 2019. 

 

 

Wagner Takeshi Yoshizako 

Vereador (PSDB) 

 


