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JUSTIFICATIVA - PDL 0076/2015 
O presente Projeto de Decreto Legislativo tem como principal objetivo o 

reconhecimento do "Título de Cidadão Paulistano" in memoriam ao Senhor Içami Tiba, por 
todos seus serviços prestados à nossa Sociedade. 

Nascido em Tapiraí/SP, em 1941, filho de Yuki e Kikue Tiba, formou-se médico pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1968 e especializou-se em 
Psiquiatria no Hospital das Clínicas da USP, onde foi professor assistente por 7 anos. 

Por mais de 15 anos foi professor de Psicodrama de Adolescentes no Instituto Sedes 
Sapientiae. Foi o primeiro Presidente da Federação Brasileira de Psicodrama em 1977-78 e 
membro Diretor da Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo de 97 a 2006. 

Em 1992, deixou as universidades para se dedicar à Educação Familiar. Continuou 
atendendo em consultório particular e dedicou-se inteiramente para que seus conhecimentos 
chegassem às famílias - levando uma vela acesa na escuridão da Educação Familiar. Para 
tanto, escreveu livros, atendeu a todas as entrevistas solicitadas, fosse qual fosse o meio de 
comunicação, e dedicou-se a palestras para multiplicadores educacionais. 

Em 2002 lançou o seu 14º livro: Quem Ama, Educa! - que foi a obra mais vendida 
naquele ano e também no ano seguinte. Até hoje é um best seller. 

Em 2004, foi considerado pela pesquisa IBOPE promovida Conselho Federal o maior 
profissional de referência e admiração no âmbito nacional e na esfera internacional ficou em 
terceiro lugar, precedido apenas por Sigmund Freu e Gustav Jung. 

Como Psiquiatra, Psicoterapeuta e Psicodramatista atendeu mais de 80 mil 
adolescentes e seus familiares e como palestrante ministrou mais de 3.500 palestras, 
disseminando sua sabedoria mundo afora. 

Com todos estes atributos e sua enorme capacidade de trabalho, com seu profundo 
amor ao exercício da sua profissão, com sua brilhante atuação, está mais do que credenciado 
para receber a presente homenagem e o justo título de Cidadão Paulistano. 
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