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JUSTIFICATIVA - PDL 0020/2016 
O presente PDL tem por objetivo conceder ao Sr. ANDRÉ TATSUHIKO KOROSUE as 

honrarias: "Medalha Anchieta" e "Diploma de Gratidão" da Cidade de São Paulo pela sua 
relevante contribuição voltada à assistência e amparo às pessoas com necessidades especiais, 
semeando a esperança e a busca gradual da autonomia e a melhoria das condições de vida e 
de seus familiares. Vemos, também, como uma oportunidade para conclamarmos a 
coletividade para uma reflexão que deva haver uma maior atenção aos detentores de 
necessidades especiais; para tanto, precisamos ter consciência e visibilidade das reais 
necessidades, para que eles próprios tenham condições de perceber sua força, sua 
importância social, familiar, cultural, a si próprio e à sua família, vivendo com saúde e qualidade 
de vida. 

ANDRÉ TATSUHIKO KOROSUE, nasceu em São Paulo, no bairro de Pinheiros, no dia 
24 de abril de 1952, Começou a estudar a língua japonesa com 6 anos de idade e foi o primeiro 
formando da escola "Aozora Gakuen". Cursou a Faculdade de Física da Universidade de São 
Paulo onde formou-se no ano de 1974. Iniciou sua carreira no magistério com dezenove anos 
lecionando em escolas estaduais, culminando como professor do Curso Objetivo de 1974 a 
1985. No âmbito cultural foi diretor cultural da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. É 
sócio-diretor da empresa Coinfo Informática desde 1989. Teve o seu primeiro contato com a 
Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono em 1971, onde estava internado o seu 
cunhado e desde então começou a auxiliar o Diretor da Entidade na reunião com os pais, como 
tradutor, porque a reunião era feita em língua japonesa e muitos pais não entendiam o idioma. 
Foi presidente da Associação dos Pais no ano de 1981 e convidado no ano seguinte para fazer 
parte da Diretoria. 

Eleito para a gestão 2014/2016 e reeleito para a gestão 2016/2018 é o atual presidente 
da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono, entidade sem fins lucrativos fundada em 
1958, instalada em Itaquera (zona leste da Capital), sendo mantida por pessoas físicas e 
jurídicas por meio de contribuições mensais, por recursos auferidos em eventos beneficentes e 
doações esporádicas, onde são assistidas 80 pessoas,homens e mulheres, na faixa etária de 
22 a 60 anos. 

Ajudou a difundir o Método Akaboshi de musicoterapia, prática para reabilitar 
portadores de deficiência física, mental e também pessoas de terceira idade, atuando como 
intérprete nas palestras do Prof. Takehiko Akaboshi. Foi sócio fundador da Associação 
Brasileira de Voluntários em Musicoterapia e presidente no biênio 2003/2004. Batalha até hoje 
no Grupo de quatro Entidades Beneficentes da Comunidade (Ikoi no Sono, Kibo no Ie, Kodomo 
no Sono e Yassuragui Home) desde a sua formação no ano de 2004 onde foi um dos 
idealizadores. A identificação com a Kodomo no Sono vem da filosofia de trabalho da entidade 
que prega o princípio "não para eles mas junto com eles", a ideia de que somente o trabalho 
em conjunto dignifica a vida destes seres especiais. 

Essas pessoas, em seu cotidiano, recebem orientações vivenciais e dedicam-se ás 
atividades terapêuticas e produtivas. Nas oficinas terapêuticas profissionalizantes realizam 
suas tarefas de acordo com suas capacidades, interesse e adaptação. Elas estão organizadas 
em cerâmica, horta e marcenaria, podem ser incluídas neste setor as atividades relacionadas 
ao artesanato, rouparia/lavandeira e cozinha. Em geral, são programadas em regime de tempo 
integral, no entanto, sempre estão previstas algumas horas para a participação em outras 
atividades (aulas de taikô, musicoterapia e outras atividades educacionais). Diariamente, 



orientados por diferentes profissionais, os assistidos participam de uma série de atividades 
visando o aspecto educacional, como também o trabalho terapêutico produtivo. 

As atividades dos assistidos no setor pedagógico envolve a área artística, coordenação 
motora, linguagem, comunicação e conhecimentos gerais, no setor de psicologia há 
atendimento individualizado ou grupai visando as questões emocionais, estimulo do potencial e 
relacionamento com os colegas, caso necessário, realiza-se o atendimento familiar. 

Inclui-se ainda o setor de fonoaudiologia, proporcionando ao assistido uma atuação 
linguística a níveis de recepção e emissão, por meio de jogos educativos e lúdicos, atividades 
pedagógicas, discussões em grupo, músicas e expressões corporais, além de musicoterapia , 
atividade esta , que é desenvolvida desde 1983 com apoio dos professores da Associação 
Brasileira de Voluntários em Musicoterapia, e taiko atividade orientada por um grupo de 
voluntários envolvendo os funcionários e os assistidos. 

No cotidiano os orientadores buscam desenvolver o potencial de cada um por meio de 
diversas atividades, com destaque as educacionais, desenvolvidas em salas de aulas ou 
biblioteca visando, além da terapia, a aquisição de novos conhecimentos, bem como a 
manutenção da aprendizagem; proporciona orientação vivencial visando uma orientação 
adequada ao desenvolvimento de suas capacidades e promover mais independência em suas 
atividades diárias, além de uma série de atividades no entorno das instalações e voltadas à 
jardinagem, caminhada, educação física e recreação; sociais e de Lazer - objetiva propiciar a 
aproximação e inserção dos internos são realizados vários eventos e passeios com a 
participação da família deles ou da comunidade. 

Com isso, busca-se oferecer condições para desenvolver e estimular o exercício da 
independência na vida cotidiana, promover a sociabilidade e responsabilidade no trabalho. 

Julgamos, pois, merecida a homenagem que propomos a esse ilustre cidadão 
paulistano; e neste sentido, pedimos o apoio dos Nobres Pares para aprovação desse Projeto. 

ANDRÉ TATSUHIKO KOROSUE 

Nasceu no bairro de Pinheiros, cidade de São Paulo, no dia 24 de abril de 1952. 

Começou a estudar a língua japonesa com 6 anos de idade e foi o primeiro formando 
da escola "Aozora Gakuen". 

Praticou beisebol no Coopercotia Atlético Clube, judô na academia do Prof. Shinohara 
e tênis de mesa no Clube Piratininga. 

Foi bolsista no Curso de Admissão do Piratininga que foi fundamental para o ingresso 
no Instituto de Educação Fernão Dias Pais, considerado na época uma das melhores escolas 
de São Paulo. Na ocasião o ensino público tinha qualidade de ensino comparável às melhores 
escolas particulares e a concorrência pelas vagas era bastante acirrada. 

Aos treze anos de idade participava de programas de auditório da comunidade 
japonesa demonstrando uma grande paixão pela cultura e arte japonesa. 

Quando cursava o segundo ano colegial, ganhou uma bolsa de estudo em Cursinho 
preparatório de vestibular, emancipou-se, prestou exame de madureza e entrou no curso de 
Fisica da Universidade de São Paulo onde formou-se no ano de 1974. 

Iniciou sua carreira no magistério com dezenove anos lecionando em escolas 
estaduais, culminando como professor do Curso Objetivo de 1974 a 1985. É sócio-diretor da 
empresa Coinfo Informática desde 1989. 

Atualmente casado com Sueli Harumi Waki, companheira não apenas no trabalho 
profissional mas também nos trabalhos sociais, tem três filhos - Allan, Andrea e Aline, quatro 
netos - Pietro, Yan, Agatha e Akihiko e duas enteadas -Paula e Bruna com quem convive em 
perfeita harmonia. 

No âmbito cultural foi diretor cultural da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e 
atual presidente da Comissão de Música e Dança Folclórica Japonesa há doze anos. Foi 
jurado do concurso de karaokê no programa de televisão "Imagens do Japão" e comentarista 
na TV Cultura quando a mesma transmitia o Campeonato Japonês de Futebol Profissional (J 
League), programa que bateu o recorde de audiência desta emissora, atingindo 10 pontos no 
IBOPE. 
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Teve o seu primeiro contato com a Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono em 
1971,  onde estava internado o seu cunhado e desde então começou a auxiliar o Diretor da 
Entidade na reunião com os pais, como tradutor,  porque a reunião era feita em língua 
japonesa e muitos pais não entendiam o idioma. Foi presidente da Associação dos Pais no ano 
de 1981 e convidado no ano seguinte para fazer parte da Diretoria. É o atual presidente desta 
entidade, eleito para a gestão 2014/2016 e reeleito para a gestão 2016/2018. Ajudou a difundir 
o Método Akaboshi de musicoterapia, prática para reabilitar portadores de deficiência fisica, 
mental e também pessoas de terceira idade,  atuando como intérprete nas palestras do Prof.  
Takehiko Akaboshi. Foi sócio fundador da Associação Brasileira de Voluntários em 
Musicoterapia e presidente no biênio 2003/2004. Batalha até hoje no Grupo de quatro 
Entidades Beneficentes da Comunidade (Ikoi no Sono,  Kibo no Ie, Kodomo no Sono e 
Yassuragui Home)  desde a sua formação no ano de 2004  onde foi um dos idealizadores. A 
identificação com a Kodomo no Sono vem da filosofia de trabalho da entidade que prega o 
principio "não para eles mas junto com eles",  a ideia de que somente o trabalho em conjunto 
dignifica a vida destes seres especiais. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/03/2016, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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