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PROJETO DE LEI NO 30" 20 79.

AUTOR: DEPUTADO ADJUTO AFONSA (PDT/AM)

Concede o Título de Cidadão Amazonense
ao Mestre da entidade internacional Sukyo

Mahikari, Senhor Tairil<u Okada.

A ASSEMBLETA LEGISLATTVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. Le Fica concedido o Título de Cidadão Amazonense ao Mestre da entidade

internacion al Sukyo Mahikari, Senhor Toiriku Okada (internamente l(OO Okada).

Parágrafo único. A entrega do Título que trata o caput do Art. 1e será realizada em

reunião especial da Assembleia Legislativa, que ocorrerá em dia e hora a serem definidos

pela Mesa Diretora deste Poder.

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

PLENÁRIO DA ASSEM IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus, 2L de maio de 2019

oNso

adual dc Amazonas

do PDT/AM

Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recifo), no. 3.950 - Êd. Dep. Josó de Jesus Lins de Albuquerque.
CEP: 69.050-030 - Parque Dez de Novembro - ltlanaus/AM-ynmpalgg.rugvft
Tels: (92) 3183-4401 I 3183-4402 - E.mail: deputado.adjutoafonso@aleam.gov.br
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JUSTTFTCATTVA

O Projeto de Lei propõe conceder o Título de Cidadão Amazonense ao senhor

Tairiku Okada, atual Presidente mundial da entidade internacional Sukyo Mahikarifundada

no Japão através do Mestre Kotama Okada en l-959, a organização possui regionais

instaladas em diversos continentes como, Europa, África, América do Norte, América Latina,

Oceania, Ásia e Brasil, ainda é possível notar presença marcada em todas as regiões

brasileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

A Sukyo Mohikarié uma instituição de serviço espiritual à comunidade sem fins

lucrativos com a finalidade 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, independente de sua crença, etnia ou cultura, possa conquistar vida saudável,

harmoniosa e próspera a partir da ideia de que a origem do Mundo e de todos os seres

humanos é uma só: o Deus Criador.

Tairiku Okada é formado em Historia e Arqueologia pela Universidade de

Kokugokuin; é Grão-Mestre da organização espiritualista Sukyo Mahikari; nasceu em

Shibuya-ku, Tóquio, Japão, em 23 de outubro de 1947, e, por influência de seu pai Yukei

Teshima, herdou a consciência sobre a arte da caligrafia japonesa e o sucedeu nesse

caminho usando o pseudônimo Tairiku Teshimo. Essa arte caligráfica japonesa, bastante

difundida nos dias atuais, remonta há mais de 1,400 anos de história e faz parte do

patrimônio cultural do Japão e da humanidade.

Em 1990 e 1994 teve audiência com o Fapa João Paulo ll; em l9BL participou de

pesquisas arqueológicas sobre a Civilização Maya, na América Central e do Sul; em 2008 foi

nomeado Professor Honorário da Faculdade de Tecnologia da Universidade de São Paulo e

ainda, foi homenageado pela Prefeitura de São Pa.rlo com o título de "Cidadão Paulistano"

m 2016 recebeu o título de Doutor Honoris Causa do Centro Universitário lnte

Mário Ypiranga Monteiro (antiga Recife), no. 3.950 - Ed, Dep. José de Jesus Lins de Albuquerq
CEP: 69.050-030 - Parque Dez de Novembro - Manaus/AM - WU4ry;.leangg-v*b.l
Tels: (92) 3183-4401 / 3183-4402 - E-mail: deputrdo.adjutoaÍonso@aleam.gov.br

nal -

c



F &n €,tï LE ffi ;l s LÃT;üÌ!'r,$.
Jt i;!ËÍ,11t {"{lô l"Ir:!!*1",Í,ï \Í't lï{3

L I Ì 11 1"1{l l}:.1 .tu d , li.:H.ô.";

Uninter; em 2O!7 recebeu a mais alta condecoração atribuída a cidadãos estrangeiros, a

saber, a Ordem nacional do Cruzeiro do Sul na Embaixada Brasileira em Tóquio.

Outrossim, o Grão-Mestre Tairiku Okada é sempre prestigiado como cidadão e

recebe títulos dos Estados em diversas localidades do Mundo por presidir a organização

espiritualista e por ser um renomado caligrafista japonês, recebeu inclusive, premiação pela

melhor caligrafia japonesa, o prêmio Casa Princ pesca de Takamado - ligado à família

imperial japonesa. lnternacionalmente, foi premiado na Exibição lnternacional Sankei de

Caligrafia pela Academia de Belas Artes da França e pelo Consulado Geral da República

Popular da China.

Na exposição centenária da emigração japonesa, percorreu locais latino-

americanos nos países do Brasil, México, Venezuela, Peru Bolívia, Chile e Argentina e dentre

as realizações recentes, destacam-se exposições do ano de 20L3 em Londres e Paris, na Sede

da UNESCO, oportunidade em que foi condecorado com Medalha de Ouro - Médaile Du

Rayonnement Culturel Grand d'or da instituição La Renaissance Française. Sua premiada

obra KAN faz parte do acervo do Museu Guimet (Museu de Arte Asiática do Museu de

Louvre), pertencente ao Governo francês.

Entendendo que a homenagem a ser prestada será ato de plena gratidão e

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelc ilustre Grão-Mestre Tairiku Okoda oo

exercer importantíssima influência nas áreas da Educação, Segurança e Cultura através de

ensinamentos da Sukyo Mahikoridesde os dezesse:e anos de idade, difundindo os preceitos

de Paz, Amor, Fraternidade e Convivência entre os povos, conto com o apoio dos nobres

Pares desta Augusta Casa, para a aprovação da outorga desse justo e merecido Título de

Cidqdõo do Amazonas.

PLENÁRIO DA

Manaus, 2L de maio de 20

BLEIA SLAflVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

ADJ AFONSO

do dual do Amazonas

Lí r do PDT/AM
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