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Mensagem N° 017/2021 

Guaramiranga-CE, 20 de outubro de 2021 

A Sua Excelência, Senhor 

João Carlos Teixeira Barrozo 

Presidente da Câmara Municipal de Guaramiranga - CE. 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei n° 017/2021 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada 

deliberação dessa Nobre Câmara Municipal, o Projeto de Lei n° 017/2021 que cria o 

Programa Municipal de Difusão e aprendizagem do Xadrez- PAX. Em acordo com o 

projeto de Indicação n° 012/2021 de autoria do Vereador Ronaldo Martins que fora 

aprovado por esta casa legislativa. 

O Xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo. Mais do que um 

passatempo agradável, que entreteve grandes personagens históricos como Napoleão, 

Einstein, Voltaire, Goethe, Montesquieu, Franklin, Vitor Hugo, Machado de Assis e 

Monteiro Lobato, o esporte é considerado um grande impulsionador da imaginação. Além 

disso, contribui para o desenvolvimento da memória, da capacidade de concentração e da 

velocidade do raciocínio. 

Desempenha também um importante papel socializante, uma vez que o 

praticante aprende que a vitória ou a derrota depende de uma decisão previamente 

pensada. Deste modo induz à reflexão antes de agir. 

Considerado um jogo intelectual, o Xadrez é também uma poderosa 

ferramenta educativa que, a exemplo da música, poderá se tomar, em breve, disciplina 

opcional das escolas da rede pública do país. O Ministério do Esporte, em parceria com 

o Ministério da Educação, implantará o projeto "Xadrez nas Escolas" a partir da segunda 

quinzena de maio. A parceria, que envolveu inicialmente 654 mil estudantes de quatro 

estados, será ampliada para mais de 300 mil alunos dos 26 estados brasileiros e do Distrito 
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Federal. No ano passado, o projeto piloto foi implantado em Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pernambuco e Piauí. O ensinamento teórico e prático do Xadrez foi aplicado 

durante três meses em 40 escolas, com um atendimento de 160 estudantes cada. Entre os 

resultados identificados nos alunos participantes, o principal foi a melhoria da capacidade 

de concentração na sala de aula. O objetivo é fazer com que o Xadrez passe a fazer parte 

da política pedagógica das escolas como disciplina regular na educação básica do país. 

É certo que o Xadrez estimula a atividade intelectual, o raciocínio lógico e 

a capacidade de cálculo. Dessa forma se praticado com frequência pelos estudantes 

certamente eles apresentarão melhoras no seu desempenho principalmente nas disciplinas 

de matemática e física. 

No caso de adultos e idosos, o Xadrez contribui preservando por mais tempo 

a agilidade mental. 

São incontáveis os benefícios da prática do Xadrez, por isso o presente 

projeto intenta criar o Programa Municipal de Difusão e Aprendizagem do Xadrez - 

PAX, cujos objetivos, elencados em seu texto, foram estabelecidos com intuito de 

estimular a prática do esporte nas escolas da base de ensino municipal de Guaramiranga. 

Atenciosamente. 
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ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO 

Prefeita Municipal de Guaramiranga 
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