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PROJETO DE LEI No 020 de 28 de abril d" 2020.-àr.ru 
Mrni,

Protocolo n

EMENTA: "Torna de Utilidade Pública o INSTITUTO KlRlUS"'

I CÂMENA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA' NO USO dC

suas atribuições legais e regimentais'

APROVA:

Art. 10 - Fica declarada de Utilidade Pública o INSÍITUTO KIRIUS' inscrito no

CNPJ sob o no 36.257.39si0óôi-só, situado à Rua Jo-ana Angélica' no 31 ' Bairro:

irà.ãri* iroitschek, CEP: 47 800-366' Barreiras - Bahia'

Art. 20 - A entidade de que trata o artigo anterior' ficam assegurados todos os

direitos e vantagens da legislação vigente'

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação' revogando as

disposiçÕes em contrário'

Sala das Sessões, em 28 de Abril de 2020'

José J ún ior

Assin atu ra do Funcionário
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

O lnstituto Kirius, associação sem fins econômicos iniciou os seus trabalhos em
Barreiras no ano de 1999, utilizando o jiu-jitsu e o boxe como ferramentas de
combate as drogas, violência e a desigualdade social e racial, promovendo uma
verdadeira inclusão social aos jovens carentes de Barreiras.

Nestes anos de atuação em Barreiras centenas de jovens já foram beneficiados
na cidade por meio das aulas gratuitas realizadas com a ajuda do empresariado
local. O projeto Kirius tem como objetivo complementar a disciplÍna, coordenação
motora, respeito ao próximo e, acima de tudo o desenvolvimento dos jovens na
escola e o propósito de formar novos campeÕes.

O esporte é disciplina, respeito, lazer e foco na busca de desenvolver
adolescente no meio social onde ele vive. E dentro destas teorias e práticas que
se formam cidadáos cautelosos e preparados para administrar à si mesmos e
buscar independência e autoestima pessoal.

"E de fundamental impoftância o apoio da sociedade para a formaçáo de novos
atletas na nossa região. lnfelizmente o esporte está abandonado por falta de
vontade politica dos representantes de orgãos públicos que valorizem os
pequenos talentos", revela o presidente do instituto, Cid Souza Batista.

Diante do exposto conto com o apoio dos nobres colegas para eprovação
deste projeto. Enviamos em anexo os documentos comprobatórios e
exiqidos para a concessão do referido título.

Sala das Sessões, em 28 de Abril de 2

José Ba s Júnior
PP
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