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PROJETO DE LEI No 65, de í0 de outubro de 2020

a cÂmana tuNtctpAl DE BARREIRAS, EsrADo DA BAHIA, no uso de

suas atribui@es legais e regimentais,

APROVOU:

Art. 11 Fica instituído no âmbito <!o Município de BaÍreiraeBA, a data de 03 de

agosto, como dia do AtirâdoÍ EspoÍtivo.

Art. 21 Nos teÍmos da pÍesentê Lei, está o Município autoÍizado a ceder espaços Íisicos

compatíveis para a realizaçáo de eventos voltados para aqueles quê prâticam,

habitualmeÍrte, o üro como espoÍte.

Art. 3'- O Diâ do AtirâdoÍ Esportirc deveé

Município.

Art. 4"- Estra Lêi êntra em vigpr na data de

SAtá DAS SESSÔES, em 10 outubm de

no calendáÍio Oftcial de Eventos do
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Verfio por Íneio desb, com honra, enviar para a deliberaçâo dessa Câmara de

Vereadores, o Prg/río cb Lel que drqÉe soâr€ o Dla & Adnfu Esootüvo no

Nunicldo de funÚra,sBA.

O Dia (xl de ago§o é significativo para os atiradores despoÍtistâs poÍquê foi m dia tÍês

dê agpsto de 1920, na AntéÍpaa - BélSica, qÉ o Brasil gânlbu uma medalha de ouro

em Jogos Olímpicos.

O TeílêÍrE Guilhenne Paranse se tolrbu o pÍitnêaÍo aü€tr bÍasibiÍo a ganhar uma

medalha de orro em Jogos Olímpicos. A dâra de 3 de agosto de 1920 na cidade de

AntÉrpia na E!élgica, tomou-se, poÍtanb, um ÍnaÍco para os brasileiÍos. Na píova de

revólver, que coírsistia em 30 tiros a uma disüincia dê «) metos do ahro, o Paraense

acêrtou em cfieio o último debs, o que decijiu a medalha. Eb tez 274 poírtos contra

272 do segmdo colocado, o americam Raymond Brâcken. O Polígpno de üío, Tenente

Guilherme Íàraensê, da SeÉo de TiÍo - AMAN, bva o noÍne em homenaoem a êsse

graÍÉe heói do espoÍtê nacional.

Houve outros brasileiros que cons€guiram destaqE na história do esporte nacional

através do üro espoÍtivo. Enbe eles, estão o atiradoí Afrânio Costa, qrc Íoi o primeiro

atirador brasileiro a conquistar uma medalha olímpicâ na pÍova de'Pisb/a üvc". Ele

fatrÍou a medalha <le prata em 02 de agpsb de 1920 na modali.lade de tiro live.

Ademais, o TiÍo EspoÍtivo pode ofêÍecer váÍios benefícios à saude como: Alívio do

êstÍessê, Auíneílto da concentreçáo, otlmizeçâo Ô equilíbÍio êÍnocional,

apÍimoraínenb do autocontrole, bem coíno reflexôês Épidas.

Hoje, em BaÍrêiras, é um êspoíte continu,o que vêm cÍescendo de Íoíma êxponencial,

conquistando pêssoas de divêrsas idades para essâ pÉücâ.

Sendo assim, a presentê proposta visa regulamentar a prática do

Esportivo", como modalidade esportiva de grade benefício para a saúde,
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melhora o equilíbrio e postura, o poder

êquilíbrio emocional, entre outros, razâo pela

parês o presêntê projêto de lêi.

, o aúocontrole,

de meus
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