
/ 

- 	 CÂMARA MUNICIPAL DE 
o~ )4. JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE LEI NoI2022,  DE 23 DE MAIO DE 2022. 

Institui, o Dia Municipal do Massoterapeuta 

em Jijoca de Jericoacoara —CE. 

Considerando a Lei Orgânica do Município de Jijoca de Jericoacoara, em seu art. 35, que 

assegura a qualquer vereador o direito á inicitiva de Lei quando não versar sobre a competência 
privativa do chefe do Poder Executivo. 

Eu, vereador Francisco Reginaldo de Vasconcelos, apresento para a competente apreciação dos 
senhores Edis em caráter de urgência o seguinte Projeto de Lei Municipal: 

Artigo 10. - Fica determinado no município de Jijoca de Jericoacoara o dia 25 de Maio, como o dia 

do Massoterapeuta. 

Artigo 21 . - Fica incluído no calendário oficial do município, a data 25 de Maio, sendo o dia 
municipal do Massoterapeuta. 

Artigo 3 0 . - Fica a cargo do Poder Executivo municipal através da secretaria competente, organizar 
e promover eventos festivos em comemoração a referida data. 

Artigo 41 . - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação , revogando-se as disposições em 
contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 23 de Maio de 2022. 

Francisco Reginalao denceIos 

Vereador - PSC  
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

Mensagem referente ao Projeto de Lei N°2/2022, de 23 de Maio de 2022. 

HISTÓRIA E ORIGEM DA MASSOTERAPIA: COMO E ONDE SURGIU A MASSAGEM 

O termo massoterapia vem do grego masso, que significa amassar; e therapia, que significa 
tratamento, movimentos e pressões para tratar os distúrbios do corpo. Os registros mais remotos 
do uso da massoterapia são oriundos das civilizações antigas do Oriente. Em 300 a. O. Qi Bo e 

o imperador Amarelo publicaram na China "O clássico da massagem", a primeira obra sobre o 
tema que se conhecimento . No entanto, o único registro escrito dessa ápoca que sobreviveu até 
os dias de hoje foi o Han Quan Shu, livro de massagem da dinastia Han. A massoterapia foi e 

desenvolvida por diferentes civilizações ao longo da história, que foram aprimorando e alterando 
suas técnicas até dar ás diferentes vertentes de massagem que conhecemos hoje. No egito, os 
sacerdotes recebiam massagem com óleos aromáticos após o banho com o intuito de promover 
o relaxamento profundo. Na Grécia e Roma Antiga, além de usarem como forma de 
relaxamento, também usavam para curar e prevenir doenças. Em 1813, a Suécia dá um grande 
passo para o desenvolvimento da massoterapia, incorporando a área como disciplina de uma 

escola. A partir disso, esse modelo foi incorporado por muitos outros países e difundido em toda 
Europa. Atualmente a massoterapia é muito procurada, estudos e pesquisam já comprovaram a 
eficácia da massoterapia para a melhora na circulação sanguínea, eliminação de toxinas do 
organismo e alívio de tensões musculares. A Massoterapia é o ato de Massagear o corpo ou 
parte dele com fins terapêuticos, que levam o bem estar e qualidade de vida ás pessoas: 
Massageia os tecidos macios do corpo: Incluindo mísculos, tecidos conectivos, tensões, 

ligamentos e articulações para estimular a circulação, a mobilidade e a elasticidade, aliviar stress 
psicológico, controla a dor, melhorar a circulação, traumas físicos, alivia tensão. O 
Massoterapeuta: é o profissional que atua com o conhecimento destas Técnicas Corporais,com 
o novo termo Massoterapia o professor Wilson Correa de Moura fez uma verdadeira cruzada 
nacional até que em 1981, introduziu no SESC/SENAC de São José dos Campos - SP, o 
primeiro serviço de Massoterapia no Brasil, contando com o apoio da Associação Paulista de 
Medicina, do Instituto Nacional de Previdência (INAMPS), da Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos - SP. Em 2000 foi criado o CONBRAMASSO - Conselho Brasileiro de Auto 
Regulamentação da Massoterapia e o CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL 
MASSOTERAPEUTA com o objetivo de congregar todos os Profissionais, Escolas, Clínicas, 
Associações e Sindicatos da área de Terapias Corporais e Similares. Existe no Senado Federal 
um Projeto de Lei n° 13/2016, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão de Massoterapeuta e dá outras providências, a 
matéria aguarda recebimento de emendas na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Sendo que 
a massoterapia já figura dentro das Terapias Complementares prevista na Lei. 3.96811961, que 
trata da profissão de massagista. A Massoterapia foi difundida em Jijoca de Jericoacoara pelo 
Massoterapeuta Luis Carlos Santigo (Mestre Sã). Luiz Carlos nasceu em Guararapes, interior de 

São Paulo em 09 de Maio de 1952, filho de Áurea de Sousa Santiago e de Carlos Santiago. Em 
sua cidade recebia imigrantes Japoneses, no qual foi criado aprendendo a cultura Japonesa, 
uma delas a massagem. Em 1980 iniciou os primeiros trabalhos com massagem. Viajou para 
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França em 1985, onde fez um curso de massagem Sueca. Ministrou Cursos de Capacitação em 
Massoterapia, promovido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde Mental e Família e 
Práticas de Saúde da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ e Rede de Serviços São 
Geraldo, no perído de Junho de 2003 á Julho de 2003, com duração de 180 horas, Massagem 
Sueca, Massagem Estética Integral, Massagem Terapêutica Desportiva e Quick Massage e 
Drenagem Linfática, Em 1999 morava na Espanha, época de frio vinha para o Brasil passava 
meses e seis mesess na Espanha. No Brasil ministrava cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Cuiabá, Brasília, Fortaleza, Natal, Recife, Campo Grande, Belém, São Luiz, Goiânia e outras. Na 
Capital Cearense conheceu uma moça por nome Beatriz Kubitschek (Bia) , que fez um curso e 
era amiga de sua produtora. Beatriz morava em Jericoacoara, lhe passou o roteiro como chegar 
em Jeri e pegou o ônibus da Pousada Hippopotamus até Jeri. Iria retornar para Madri, mas 
resolveu passar mais dias em Jeri. Em 1999 fez um trabalho de massagem em Jericoacoara, 
morava na antiga Pousada Solar da Malhada, teve que fazer residência física em Jeri, pois para 
ministrar os cursos deve ter as devidas licenças municipais, cerca de setenta por cento do 
pessoal que trabalha com massagem, fezeram cursos com Mestre Sã e periodicamente fazia 
seus trabalhos em outras cidades. 

Assim submeto para apreciação e aprovação dos Nobres Colegas em caráter de urgência o 
referido Projeto de Lei. 

Francico Regi~oencelos 

Vereador - PSC 
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