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São Paulo, 1.º de outubro de 2020. 

RESOLUÇÃO N.º 001/LIJYK – CIRCULAR 

Do Presidente da LIJYK 

As Entidades Filiadas (Filiados/Associados, Fundadores, Efetivos, Vinculados e 

Provisórios e Independentes) 

Objeto: Designação das Comissões Internacionais de Graus da LIJYK/2020. 

 

 

 1. Considerando: 

 1.1. A atipicidade do atual contexto social marcado pelas restrições determinadas 

pelo Isolamento e Distanciamento Social nas Comunidades Humanas como a mais efetiva 

forma de evitar o contágio pela COVID19, aliada a necessidade de condutas sanitárias de 

higiene pessoal e de ambientes de convivência. 

 1.2. O cumprimento das finalidades estatutárias e regulamentares da LIJYK, no 

sentido de ofertar a melhor prestação de serviços aos seus Filiados/Associados de forma a 

cumprir os desideratos decorrentes do Principio do Associativismo que se coaduna com o 

JITA KYOEI, tendo por escopo último o Crescimento e Prosperidade da Classe baseado 

nos preceitos da positividade, da ética, da liberdade, democracia e solidariedade, uma vez 

que a adesão é tão livre quanta a saída - é baseado na ética da igualdade entre seus 

membros e levando à congregação de esforços dos Filiados/Associados em torno de 

interesses pessoais e de Classe, propiciando a evolução de Todos com Participação 

garantida na busca de soluções dinâmicas, criativas e plurais, com respeito às 

singularidades na construção do Bem Estar Coletivo, 

 

 2. Diante destes postulados, no exercício das competências e atribuições a mim 

conferidas no cargo de Presidente em conjunto com o Diretor Internacional de Graduação, 

nos termos dos Art. 4.º, inciso VIII, c/c. Art. 45 e seus incisos, tudo do ESLIJYK, 

DESIGNAR a COMISSÃO INTERNACIONAL DE GRADUAÇÃO DA LIJYK 

(CINTGR/LIJYK) para o Exercício Social de 2019, cujos Membros integrantes abaixo 

nominados nas suas respectivas funções no Órgão Colegiado, que constitui a 1ª Instância 
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Administrativa, restando a 2.ª Instância Recursal ao Presidente da LIJYK, podendo ser 

ouvido o Conselho Consultivo, como segue: 

 1.1. COMISSÃO INTERNACIONAL DE GRADUAÇÃO DA LIJYK (CINTGR/LIJYK): 

 - Presidente: Sensei José de Souza Campos – 8.º Grau – HATCHIDAN da 

LIJYK/LJP. 

 - 2.º Membro Relator: Sensei Ricardo Robson da Silva – 7.º Grau SHICHIDAN 

da LIJYK/LJP 

 - 3.º Membro Vogal: Sensei Marcus Aurélio Rangeldas Chagas – 4.º Grau – 

Yondan da LIJYK/LCJ. 

 - 4.º Membro Vogal: Sensei Hedywald Almeida Vianna Costa – 6.º Grau – 

ROKUDAN da LIJYK/LCJ. 

 - 5.º Membro Secretário: Wilson Rogério Ferreira – 6.º Grau – Rokudan da 

LIJYK/LJP. 

 2. Para fins de facilitação dos trabalhos e orientações quanto às providências de 

parte dos Responsáveis Técnicos pelas Entidades Filiadas/Associadas quanto a indicação 

dos Candidatos, sobre  quaisquer dúvidas que possam surgir, solicitamos entrar em 

contato com o Sensei Ricardo (Relator da CINTGR/LIJYK): 

 - e-mail: rirobsilva@gmail.com 

 - Celular : 55 11 97493-7799 (WhatsApp) 

 3. A Comissão Internacional de Graduações da LIJYK (CINTGR/LIJYK) acima 

nomeada reunir-se-á de acordo com as demandas que possam surgir quantos às 

indicações de Promoções de Graus, e/ou, para definirem as posturas do atendimento aos 

Filiados/Associados, bem como para propor Diretrizes e Resoluções ao Presidente da 

LIJYK no sentido de otimizar suas ações nas respectivas competências e atribuições 

Estatutárias e demais Normas Regulamentares. 

 

CARLOS ALBERTO DO PRADO 
Presidente 

6.º Grau – Rokudan da LIJYK 
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