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ANDRÉ DESPEZIO DE SOUZA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, 
especialmente o disposto no artigo 271 § 1º “e” do Regimento Interno, apresenta ao 
Soberano Plenário o seguinte: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2023 
 

“OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO SÃO-LOURENÇANO AO ILMO. SR. SENSEI 
JORGE TAKADA” 

 
Art. 1º - Fica outorgado, nos precisos termos deste Decreto Legislativo, o “TÍTULO DE 
CIDADÃO SÃO-LOURENÇANO” ao Ilmo. Sr. SENSEI JORGE TAKADA. 
 
Art. 2º - A celebração da homenagem dar-se-á em Sessão Solene, a ser marcada pelo 
Presidente da Casa. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão por 
conta do orçamento próprio vigente, suplementados se necessário. 
 
Art. 4º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Plenário Aristides Augusto de Camargo, 31 de janeiro de 2023. 
 
 

 
 

ANDRÉ DESPEZIO 
VEREADOR 
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JUSTIFICATIVA  
Filho de Tokiyoshi Takada e Toyoko Takada, no dia 23/06/68, nasce Jorge Takada. Jorge 

começou sua trajetória no karate no estilo shotokan, até migrar ao estilo que faz parte até hoje 
shorin ryu. No ano de 1999 Jorge decide dar um novo passo no karate, passo esse que mudaria a 
vida de muitas pessoas. Jorge decidiu dar aulas em uma pequena cidade chamada São Lourenço 
da Serra. Começou no Califórnia, local que hoje não existe mais e hoje é o retorno da cidade, ali 
com poucos alunos ele começou a escrever uma história que continuaria até os dias atuais. Desde 
o começo, sempre teve muitas dificuldades, pois era preciso pagar aluguel e outras despesas, 
naquela época Jorge trabalhava em uma farmácia em Itapecerica da Serra e por diversas vezes 
usava de seu salário para pagar o aluguel da academia aqui, pois a quantidade de alunos que ele 
tinha não supria o valor do estabelecimento, mas mesmo assim nunca divulgou isso, todas suas 
atitudes sempre foram em silêncio e sem alarde, com um único objetivo, manter em pé seu Dojo e 
continuar ao lado de seus alunos. Com o passar dos anos, novos alunos foram chegando e as 
coisas melhorando um pouco, mas ainda não era o suficiente para se manter o trabalho, mas 
mesmo assim Jorge continuou firme e forte vindo a nossa cidade três vezes por semana para 
ensinar seus alunos. Depois o Sensei Rodrigo Takada se juntou a ele trazendo a modalidade Judô, 
continuando esse trabalho social. Mais tarde, o Sensei Junão também se juntou a eles, e até a 
presente data, tanto o Sensei Jorge como o Sensei Junão continuam esse belíssimo trabalho em 
nossa cidade, mas agora em um local mais adequado para os alunos. 

O Sensei Jorge sempre falou que enquanto ele estiver ensinando todas essas crianças e 
jovens, eles estarão longe das drogas e das bebidas e se formando como cidadãos.  Mesmo com 
algumas limitações devido ao seu problema de visão, Jorge Takada nunca deixou de ministrar suas 
aulas, formando mais que caratecas, ele formou cidadãos de bem, sempre contribuindo quando 
algum aluno não tinha um kimono adequado, quando ia mal na escola e precisava de auxílio, 
quando tinha algum problema familiar, ele sempre estava pronto para ajudar essas pessoas. 

Jorge Takada lutou e luta muito por seus alunos. E suas raízes estão em vários lugares. 
Acredito que muito do que foi dito aqui, seja novidade para alguns, mas essa é a história e 
trajetória do sensei Jorge, que muitos não conheciam, e não conheceriam pois ele jamais falaria, 
nunca foi a intenção dele fazer algo para se auto promover ou querer mídia. O que ele sempre 
quis foi formar seus alunos e ajudar no desenvolvimento de nossos jovens e crianças. 
Hoje chegou o dia de reconhecermos todo seu esforço, toda sua luta e todo tempo que Jorge 
Takada vem se dedicando a São Lourenço da Serra. Esse título de cidadão São-Lourençano é mais 
do que justo e merecido, a uma pessoa que não é filho desta terra, mas salvou muitos filhos de 
São Lourenço.  

Assim, razões não faltam para laureá-lo com este honroso título, como forma de agradecer 
todo seu empenho em prol do povo São-Lourençano. 
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