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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI

 

EMENTA: Inclui a efeméride Dia Municipal do Krav Maga, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de
2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município
de Porto Alegre, anualmente no dia 18 de janeiro.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Este Projeto de Lei tem por obje�vo modificar o Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e
alterações posteriores, para ins�tuir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre o "Dia Municipal do Krav Maga” a ser comemorado anualmente, do
Município de Porto Alegre, no Dia 18 de Janeiro.

Krav Maga é a defesa pessoal criada em Israel por Imi Lichtenfeld, já adotada por forças de segurança e
civis no mundo inteiro. Tem o obje�vo dar a qualquer pessoa, independente de sexo, idade ou porte
�sico, a capacidade de se defender contra qualquer �po de agressão: armada ou desarmada, contra um
ou vários agressores, em pé ou no chão.

Embora muitos pensem que o Krav Maga é uma arte marcial, a modalidade, de fato, consiste em uma
luta de autodefesa, reconhecida mundialmente como a arte de defesa pessoal. Todos os seus
movimentos são pensados de acordo com a motricidade natural do corpo humano, o que facilita a
a�vação de uma reação em situação de perigo e surpresa. Os movimentos são curtos e, por
consequência, rápidos.

O Krav Maga (do hebraico, que significa “combate de contato”) foi 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.

Até hoje é u�lizado pelas Forças Especiais de Defesa de Israel. Ainda é adotado por organizações de
imposição da lei e segurança, como o FBI (Federal Bureau of Inves�ga�on) e unidades da S.W.A.T. (Special
Weapons and Tac�cs), nos Estados Unidos.

A técnica da modalidade visa impedir que o ataque a�nja o alvo e aumentar a força dos movimentos do
contra-ataque por meio da transferência de peso e da força de explosão. Os golpes são direcionados a
pontos sensíveis do corpo, o que iguala qualquer adversário, independentemente da força �sica.

Não há regras ou compe�ções, pois a técnica do Krav Maga visa à legí�ma defesa em situações de perigo
real. Com respostas simples, rápidas e obje�vas para ocorrências de violência do dia a dia, mostra ao
cidadão comum como se defender u�lizando movimentos naturais do próprio corpo.

Em 18 de Janeiro de 1990, Kobi Lichtenstein chegou ao Brasil, com o obje�vo de introduzir o Krav Magá
na América do Sul, recebendo tal responsabilidade diretamente de Imi Lichtenfeld.

Desse modo, o projeto de lei visa incluir no dia 18 de janeiro, data de chegada de Kobi Lichtenstein no
Brasil, no calendário oficial da cidade de Porto Alegre para perpetuarmos a valorização da prá�ca
espor�va, do bem-estar �sico e psicológico e da inclusão social.
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Por todo o exposto, jus�fica-se a criação do “Dia do Krav Maga” e solicito aos meus pares o necessário
apoio para aprovação deste Projeto de Lei, submetendo à elevada apreciação dos nobres vereadores, que
integram esta Casa Legisla�va, na expecta�va de que, após regular tramitação, seja deliberado e
aprovado na forma regimental, diante da inques�onável relevância que esse gesto representa para esta
honrosa categoria de despor�sta, a qual pretende-se homenagear.

 

PROJETO DE LEI

EMENTA: Inclui a efeméride Dia Municipal do Krav Maga, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de
2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município
de Porto Alegre, a ser comemorada anualmente no dia 18 de Janeiro.

 

Art. 1º - Inclui a efeméride Dia Municipal do Krav Maga, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de
2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município
de Porto Alegre – a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro.

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

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
05/08/2022, às 15:23, 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 0422897 e o código CRC FA21A436.
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