
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 65/17 
PROTOCOLO GERAL Nº 6650/17 

 
AS COMISSÕES 
  
(     ) CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
(     ) FINANÇAS E ORÇAMENTO 
(     ) OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
(     ) EDUC., CULTURA E ESPORTES 
(     ) SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 
(     ) ASSUNTOS METROPOLITANOS 
(     ) DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
(     ) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
(     ) DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
(     ) DEF.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(     ) FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
(     ) IDOSO, APOSENT.PENS. E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
(     ) DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
(     ) COMISSÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 
(     ) COMISSÃO MISTA 
  
________/________________________/________ 
  
__________________________________________ 

 
Dispõe sobre a comemoração ao “Dia da 
Sukyo Mahikari no Município de São 
Bernardo do Campo”, e dá outras 
providências. 
 
 

 Faço saber que a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, em 
sessão realizada no dia ___ de _________ de 20__, aprovou e eu, PERY 
RODRIGUES DOS SANTOS, Presidente, promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

 
Art. 1º. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo comemorará 

anualmente, preferencialmente no dia 27 de fevereiro, o “Dia da Sukyo Mahikari 
no Município de São Bernardo do Campo”. 

 
Parágrafo único. A comemoração ocorrerá em sessão solene, para a qual 

serão convidadas autoridades civis, militares, religiosas e munícipes. 
 
Art. 2º. A Presidência designará Vereador para discorrer sobre o 

significado da homenagem, bem como editará portaria constituindo a comissão 
organizadora, que terá, como atribuição, preparar a comemoração a que se refere 
o artigo 1º desta Resolução. 

 
Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por 

conta das dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2017. 
 
 
 

FERRAREZI 
Vereador do PT 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

JUSTIFICATIVA 
 

Apresentamos o presente Projeto de Resolução, com a finalidade de 
comemorar, em São Bernardo do Campo, o “Dia da Sukyo Mahikari”. 

A Sukyo Mahikari é uma organização espiritualista, fundada pelo Mestre 
Kotama Okada, no Japão, em 1959, com o propósito de divulgar as leis espirituais 
fundamentais que regem a prosperidade de todas as coisas do Universo, a servir 
como guia seguro para que qualquer pessoa, independentemente de sua crença, 
etnia ou cultura, possa conquistar uma vida saudável, harmoniosa e próspera. 

Além de esclarecer sobre as leis fundamentais do Universo e sobre o 
mundo espiritual, foi concedida à Sukyo Mahikari a grande permissão de 
possibilitar às pessoas comuns irradiarem, através da palma da mão, energia de 
dimensão muito elevada, capaz de transpassar as células físicas e atingir os 
campos energéticos, mental e espiritual, limpando-os das impurezas.  

Os efeitos dessa energia de purificação, chamada Okiyome, são 
extraordinários e é possível notá-los de forma concreta em seres humanos, 
animais, plantas, ambientes e objetos. 

O objetivo fundamental da Sukyo Mahikari é iluminar o caminho que 
conduz à felicidade de todos os seres humanos, eliminando as essências tóxicas 
e as vibrações negativas do espírito, da mente e do corpo, para melhor qualidade 
de vida e para tornar as pessoas mais altruístas.  

A salvação do planeta Terra e dos seres humanos também é uma 
preocupação da Sukyo Mahikari. Com esse propósito, promove periodicamente 
no Japão, e também no Brasil, congressos com a presença de renomados 
cientistas e estudiosos de várias áreas do conhecimento e do saber, para 
consolidar fórum de debates na busca da harmonização entre ciência e religião. 

Além disso, cuida da agricultura orgânica, com “fazendas modelos”, nas 
quais é utilizado o método orgânico, aliado às palavras e sentimentos positivos, 
bem como a imposição da mão sobre as plantações, para colher produtos 
saudáveis, sem ferir o ecossistema. 

Conta com grupos de profissionais da área jurídica, da saúde, educação, 
dentre outras, utilizando métodos espiritualistas e científicos voltados ao bem 
coletivo. Além disso, conta com um grupo de jovens que aprendem as regras de 
boa conduta, educação e civilidade de modo espiritualista. 

Atualmente, existem sedes em todos os estados brasileiros. A Sede de 
Orientação para a América Latina está localizada em São Paulo, no bairro da 
Saúde, na Rua Paracatu, nº 900 e filiadas a ela estão as sedes da Argentina, 
Bolívia, Colômbia, Honduras, México, Nicarágua, Peru, Paraguai, Venezuela e 
Uruguai. A sede principal no Brasil fica na Rua Paracatu, nº 1004 – Parque 
Imperial, em São Paulo. 

O desejo da Sukyo Mahikari do Brasil é contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiros, seguindo as leis, usos e costumes do país que 
a acolheu tão bem, em retribuição ao imenso amor do povo brasileiro.  

O “Dia Estadual da Sukyo Mahikari” já foi instituído em 12 estados 
brasileiros e o “Dia da Sukyo Mahikari” também já foi instituído em 21 municípios 
do país, em comemoração à data de fundação da entidade, ocorrida em 27 de 
fevereiro, juntamente com o aniversário natalício de seu mestre fundador, Sr. 
Kotama Okada. 

Desta forma, aguardamos o beneplácito do E. Plenário na aprovação da 
propositura em tela. 


