
Ilmo. dr. Sérgio Serber – presidente do Conselho das Comunidades (Conscre), 

por intermédio do qual cumprimento todos os membros componentes da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), especialmente o seu 

presidente, dr. Fernando Capez.  

 

Ilma. sra. Chaque Avedissian -  conselheira 

 

Ilma. sra Hilda Diruhy Burmaian - cônsul-geral honorária da República da 

Armênia em São Paulo 

 

Autoridades (Cremesp/APM), parentes, colegas, amigos, senhoras e senhores   

 

 

 

Fiquei muito honrado com a indicação do meu nome pela Comunidade Armênia 

para ser homenageado pelo Conselho das Comunidades da Alesp. 

 

O Conselho das Comunidades foi criado no intuito de integrar, de agregar, 

iniciativa louvável, de capital importância num momento tão difícil que o país 

está atravessando. 

 

Foi criado em 2001, no intuito de integrar as comunidades estrangeiras de 

diversas origens e etnias residentes no Estado de São Paulo e o grande 

idealizador foi o então presidente da Assembléia Legislativa, dr. Walter Feldman 

– que foi meu aluno no curso de Medicina da Universidade Federal Paulista 

(Unifesp)   na década de 80. 

 

Durante anos seguidos tenho trabalhado intensamente, sem quaisquer 

transgressões éticas ou de outra natureza.  

 

São muitos anos de dedicação como estudante, médico residente, médico 

ginecologista e obstetra, servidor público, professor universitário, presidente de 

associação da especialidade, conselheiro e diretor do Cremesp e membro titular 

da Academia de Medicina, no sentido de contribuir para aprimorar a profissão 

médica e, consequentemente, a sociedade. 

 

E em todos esses momentos procurei enaltecer a nossa origem armênia e sempre 

relembrar o sofrimento do nosso povo desde a Primeira Guerra Mundial ao ser 

brutal e premeditadamente excluído. Como os senhores viram e ouviram, 

relembramos este ano o centenário do 1º genocídio do mundo, que foi o do povo 

armênio. 

 

Manifestei-me em relação a esses hediondos fatos, durante muitos anos, em 

periódicos e jornais de grande circulação. Um povo sofrido, muito sofrido, mas 

lutador, batalhador, que com muita resiliência conseguiu superar os obstáculos. 

 



Portanto, será para mim uma grande responsabilidade. Gostaria de agradecer-

lhes e que contem sempre com a minha amizade, dedicação e gratidão, por esta 

homenagem.  

 

Finalizo transmitindo-lhes os sábios pensamentos do professor Antranik 

Manissadjian e do meu saudoso pai Vahan,  que temos que ser eternamente 

gratos a este país chamado Brasil, que tão calorosamente acolheu o povo 

armênio, proporcionando-lhe condições de educação e trabalho, para que 

pudesse, então, fixar suas raízes. 

 

Muito obrigado/ Chad chnoragalem 

 

 

Krikor Boyaciyan 


