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Esta Comissão foi designada para a elaboração de parecer acerca do Projeto de Lei do Legisla�vo no 326,
conforme registro dos números do SEI e do processo em epígrafes, de autoria do Vereador Alexandre
Wagner da Silva Bobadra.

 

Trata-se de proposição legisla�va para inclusão da efeméride  Municipal do Krav Maga, no Anexo da Lei
nº 10.904 de 31 de maio de 2010  – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre, a ser comemorada anualmente no dia 18 de Janeiro.

 

Conforme a jus�fica�va, O Krav Magafoi criado pelo israelense Imi Lichtenfeld nos anos 1940, com o
intuito de defender os judeus durante o período de a�vismo an�ssemita em Bra�slava. Foi desenvolvido
para ser u�lizado em situações de luta pela sobrevivência, enfa�zando a neutralização de ataques,
manobras de defesa e ataques simultâneos.  

 

Incluir a data de chegada de Kobi Lichtenstein no Brasil, o disseminador da luta aqui no Brasil é uma
forma de homenageá-lo e fortalecer a prá�ca da modalidade.

 

O PLL foi apregoado em 10.08.2022.

 

A Procuradoria da Casa emi�u parecer em que não vislumbra óbice de natureza jurídica à tramitação do
projeto de lei.

 

A Proposição cumpriu 1ª e 2ª sessões de pauta em 22 e 24 de agosto de 2022.

 

Na Comissão de Cons�tuição e Jus�ça - CCJ, o relator, Vereador Ramiro Rosário, concluiu pela inexistência
de óbice de natureza jurídica, o parecer foi aprovado pela maioria com exceção do Vereador Márcio Bins
Ely, que deixou de votar.

 

Passa-se à análise do mérito do Projeto de Lei:

 

No que tange a inclusão do dia do Krav Maga no calendário de datas entendemos que é um meio de
fortalecer a prá�ca da modalidade, que tem como principal obje�vo a defesa pessoal por meio de



contragolpes em pontos estratégicos do corpo do oponente. 

 

A técnica foi criada em 1940 por Imi Lichtenfeld como um modo de defender os quarteirões judeus,
durante o período de a�vismo an�-semita em Bra�slava. Atualmente o método é mundialmente
reconhecido como uma modalidade de luta.

 

Tendo em vista a ausência de óbice de natureza jurídica e o mérito da matéria o parecer é favorável à
APROVAÇÃO do Projeto de Lei

 

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 14/12/2022, às
19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0480622 e o código CRC DE58CDBD.

Referência: Processo nº 222.00069/2022-05 SEI nº 0480622

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 178/22 – CEDECONDH con�do no doc 0480622 (SEI
nº 222.00069/2022-05 – Proc. nº 0649/22 – PLL nº 326/22), de autoria do vereador Matheus Gomes, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota, com votação encerrada no dia 21 de dezembro
de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação
abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: Não votou. 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
21/12/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0484530 e o código CRC ACCC05F0.

Referência: Processo nº 222.00069/2022-05 SEI nº 0484530

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

