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PARECER N° 1392/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 347/2016. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Celso Jatene, altera a Lei 
nº14.485, de 19de julho de 2007, com a finalidade de incluir no Calendário Oficial de Eventos 
da Cidade de São Paulo o dia municipal do Muay Thai, a ser comemorado no dia 17 de março 
de cada ano, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo, este elaborado com a finalidade de adaptar o 
texto às regras de técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

A propositura visa incluir o Dia Municipal do Muay Thai no Calendário de Eventos da 
Cidade de São Paulo e, de acordo com a propositura, esse evento será comemorado 
anualmente todo dia 17 de março.  

Essa arte marcial tailandesa é uma ótima alternativa para melhorar a forma e o 
condicionamento físico, pois trabalha: força, resistência, condicionamento cardíaco e 
respiratório, flexibilidade, além de desenvolver no praticante: autoconfiança e concentração. 

Quanto ao dia escolhido para comemoração, no ano 1774 o Rei Birmanês, Rei Angwa, 
quis realizar uma celebração para o Grande Pagoda (Entidade Religiosa) em Rangoon (maior 
cidade da Birmânia na época). Lutas estavam envolvidas nas celebrações. No dia 17 de março 
daquele ano, Nai Khanomtom lutou e derrotou 10 lutadores birmaneses sucessivamente sem 
descanso entre as lutas. Foi a primeira vez que o Muay Thai foi utilizado em ‘’competição’’ fora 
da Tailândia. 

Pelo seu feito, Nai Khanomtom foi homenageado sendo chamado de o “Pai do Muay 
Thai”, e desde então, 17 de março é considerado o Dia Mundial do Muay Thai. 

Devido ao acima exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de 
sua competência, entende que a propositura deve prosperar, portanto, favorável é o parecer 
nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 27/09/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/09/2017, p. 120  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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