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PROJETO DE LEI Nº           /2018 
 

 

Declara de Utilidade Pública a 

ASSOCIACAO ESPORTIVA AKIRA 

JUDO. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

D E C R E T A: 

 

 

 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública Estadual a ASSOCIACAO 

ESPORTIVA AKIRA JUDO, localizada no município de Cariacica /ES. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio Domingos Martins, em 28 de novembro de 2018. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
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JUSTIFICATIVA 

 
A Associação Esportiva Akira Judô é uma entidade de direito privado, sem 

finalidade lucrativa, de duração indeterminada, que tem por finalidade ensinar, 

desenvolver e expandir o Judô como atividade cultural, recreativa e social, 

incentivando a pratica do esporte, formando atletas, fomentando a solidariedade, a 

ajuda mutua, a harmonia e a amizade. 

 Foi fundada no ano de 2014 com o intuito de implantar o Judô dentro do 

Município de Cariacica, especificamente dentro da comunidade da Grande Porto de 

Santana e bairros vizinhos. Devido o Judô ter um bom histórico disciplinar, atendem 

crianças, jovens e adultos, onde aprendem o respeito ao próximo, a hierarquia, 

controle alimentar saudável e incentivo aos estudos, afastando-as de qualquer 

situação de risco social que assombra nossa comunidade. 

A Akira Judô é filiada a FEJ (Federação Espiritossantense de Judô e CBJ 

(Confederação Brasileira de Judô), onde permitem incentivar os Atletas a participar 

de competições em níveis Estaduais e Nacionais, atualmente tem atletas já 

reconhecidos dentro do ES e nacionalmente por essas competições. Com essa 

crescente que a Associação vem fazendo dentro da comunidade, seus professores 

sempre são relacionados para atuar em projetos dentro das Escolas Municipais de 

Cariacica levando o Judô para as crianças, trabalhando a mesma disciplina 

implantada na Associação. 

Atualmente é uma referencia dentro e fora da Comunidade em relação ao 

trabalho disciplinar com os alunos e quesito representatividade competitiva e vem até 

hoje cultivando novos talentos e mostrando seu valor. 

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema 

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar 

parcerias com órgãos estaduais, viabilizando seu trabalho com maior facilidade, 

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral. 

Ante o exposto, estando evidenciada a relevância, o interesse público e a 

legalidade de que a matéria se reveste, recomendamos a aprovação deste projeto. 
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