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INDICAÇÃO Nº. 013/2015 

“Criação da prática e do clube de xadrez na cidade” 

 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo. 

Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à 

qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de 

Roseira, Jonas Polydoro, que solicite, através das Secretarias de Educação e Esportes, um estudo 

para a Criação da prática e do clube de xadrez na cidade. 

Que deste se dê conhecimento aos diretores das referidas secretarias. 

 

Justificativa 

 

O xadrez é um jogo que estimula a inteligência, a amizade, o gosto pela observação e, 

enfim, é um jogo milenar apreciado por pessoas de todas as idades em todo o mundo. 

Por esta razão, sugiro às referidas secretarias que desenvolvam um projeto em conjunto 

para o exercício e o estímulo do jogo de xadrez em nossa cidade.  

A criação de campeonatos e do clube de xadrez são elementos importantes para o 

fomento deste jogo em nosso município.  

Este projeto é uma boa maneira de tirar alguns jovens do excessivo mundo virtual e, ao 

mesmo tempo, de ampliar a presença da terceira idade em atividades lúdicas; contribuindo dessa 

maneira, com a saúde de nossos idosos. 

As praças podem ter mesas pintadas como se fossem tabuleiros e, como já salientei, 

campeonatos de todas as idades podem ser articulados pelas referidas secretarias, inclusive com 

a participação de professores e alunos. 

Este é um projeto que une uma relação fundamental entre cultura e saúde. 

O projeto que efetivamente resulta em custos mínimos, poderá trazer grandes resultados 

para a vida de muita gente. 

As cidades do século XXI precisam buscar alternativas de lazer, saúde e cultura para os 

jovens e idosos, pois esta é uma exigência do mundo contemporâneo.    
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Pelas razões mencionadas, estou repetindo o pedido do ano passado, pois acredito na 

relevância da indicação. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de março de 2015. 

 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

 

 

 

 


