CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PROJETO DE LEI N° 04/2018

AS COMISSÕES
( ) CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
( ) FINANÇAS E ORÇAMENTO
( ) OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
( ) EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
( ) SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
( ) ASSUNTOS METROPOLITANOS
( ) DEFESA DO MEIO AMBIENTE
( ) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
( ) DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
( ) DEF.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
( ) FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
( ) IDOSO, APOSENT., PENSIONISTA E PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
( ) DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
( ) DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
( ) COMISSÃO MISTA

PROTOCOLO GERAL N° 526/2018

Institui o “DIA DO MUAY THAI” no
Município de São Bernardo do Campo.

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo aprova:

Art. 1° Fica instituído o dia 6 de fevereiro como o “Dia do Muay
Thai” no Município de São Bernardo do Campo a ser comemorado anualmente,
preferencialmente, no mês de fevereiro.
Art. 2° A data será comemorada com a realização de Sessão
Solene na Câmara Municipal, podendo ser realizado debates, exposições,
palestras e demais eventos afins.
Art. 3° As despesas com a execução desta Lei correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2018.

Dr. MARIO DE ABREU
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o “Dia do
Muay Thai”, no Município de São Bernardo do Campo, a ser comemorado
anualmente, preferencialmente, no dia 6 de fevereiro.
A data de 6 de fevereiro já é a data oficialmente
reconhecida pela WMF – Federação Mundial de Muay Thai e pelo Conselho
Mundial de Muay Thai, desta forma unindo forças com cerca de 130 paísesmembros em torno desse esporte, também conhecido como boxe tailandês.
A data refere-se à coroação do 8° rei da Tailândia, Sondej
Phra Sanpher, popularmente conhecido como Rei Tigre, que fez história no
país por sua experiência e notoriedade na prática de artes marciais tailandesas
durante o seu reinado, incluindo o Muay Thai como obrigatório na preparação
dos militares do país.
A filosofia inicial e mantida até os dias atuais é a utilização
do corpo humano como arma de guerra, também conhecida como a arte das 8
armas, pois caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos,
canelas e pés. Associada a uma boa preparação física e mental o que torna
uma luta de contato total.
O Muay Thai foi desenvolvido há mais de dois mil anos e
até hoje é considerado uma das mais poderosas lutas de contato do mundo e
vem conquistando apoios e caindo no gosto popular.
A comemoração se justifica como incentivo à divulgação e
prática do esporte, e no grande ABC em geral e São Bernardo em particular há
um grande número de academias e participantes.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pelo exposto e, tendo em vista a relevância da matéria,
esperamos contar com o apoio dos meus Nobres Pares na aprovação do
projeto de lei aqui apresentado.

