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PROJETO DE LEI N.º 206/10

	
Institui o Dia Estadual Tae Kwon Do Olímpico
		


Art. 1° Fica instituído o Dia Estadual do Tae Kwon Do Olímpico, a ser comemorado anualmente no dia 28 de agosto.

Art. 2º Dia Estadual do Tae Kwon Do Olímpico tem os seguintes objetivos:
I - fomentar a prática do Tae Kwon Do;
II - desenvolver ações que resgatem a história do Tae Kwon Do;
III - incentivar, por meio de eventos, o conhecimento acerca da prática desportiva do Tae Kwon Do;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


 Sala das Sessões,                       




Deputada Angela Albino

























JUSTIFICATIVA

O Tae Kwon Do é uma arte marcial coreana de defesa pessoal, difundida em todos os continentes. Em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, foi convertido num desporto olímpico de exibição, confirmado nos jogos de Barcelona em 1992. No ano 2000, consagrou-se como desporto olímpico oficial nas Olimpíadas de Sydney.
A instituição do Dia Estadual do Tae Kwon Do Olímpico, em 28 de agosto, tem como referência a realização anual do maior evento sulbrasileiro deste esporte em Santa Catarina, realizado pela Liga Sul Brasileira de Tae Kwon Do, sempre no último final de semana de agosto, totalizando a participação de 15 estados e 12 países. Concomitantemente, é realizado o Encontro Nacional dos Projetos Sociais de Tae Kwon Do Olímpico. 
Hoje, o Tae Kwon Do, que tem como princípios a cortesia, a integridade, a perseverança, o autocontrole e o espírito indomável, está presente na maioria dos municípios catarinenses, e integra os Jogos Abertos de Santa Catarina.
                Portanto, a matéria tramita à disposição dos ajustes eventuais de mérito em seu texto, da qual submeto ao julgamento dos (as) ilustres Pares nesta Casa Legislativa, a quem peço o apoio, face à necessidade do fomento e do resgate histórico desta a prática desportiva.


Deputada Angela Albino





