PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI Nº 1.037 DE 30 DE JUNHO DE 2022

“INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
ALVORADA
DE
MINAS
INCENTIVO
À
APRENDIZAGEM E PRÁTICA DO JOGO DE
XADREZ NA REDE PÚBLICA DE ENSINO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus
representantes aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Alvorada de Minas, o incentivo à
aprendizagem do jogo de Xadrez, na rede pública municipal de ensino.
Art. 2º - O incentivo à aprendizagem do Jogo de Xadrez consistirá em um conjunto de
ações do Poder Executivo Municipal junto às diretorias das escolas públicas
municipais que visem a:
I. Promover o ensino e estimular a prática do jogo de xadrez nas escolas públicas
municipais do Município de Alvorada de Minas;
II.
Propiciar ampla divulgação junto às escolas públicas municipais,
conscientizando dos benefícios e vantagens da prática do jogo de xadrez no
desenvolvimento do raciocínio, poder de concentração e tomada de decisão por parte
de seus participantes.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos do Incentivo à aprendizagem do Jogo de
Xadrez, o Poder Executivo Municipal poderá:
I. Firmar convênios com clubes, associações e federações que pratiquem a atividade
do jogo de xadrez, para a promoção do ensino e difusão da prática do jogo de xadrez
nas escolas públicas municipais;
II. Buscar apoio junto à inciativa privada para patrocínio de campeonatos entre os
alunos da rede pública municipal;
III.
Firmar convênios com organizações não governamentais legalmente
instituídas, visando à implementação de projetos para a promoção, ensino e difusão
do jogo de xadrez voltado para as comunidades do Município;
IV.
Realizar campanha de divulgação dos benefícios da prática do jogo de xadrez
junto aos pais dos alunos da rede pública municipal de ensino;
V.
Instituir o mês de março nas redes públicas municipais como o mês do
campeonato de xadrez servindo como preparação para os jogos escolares - JEMG.
VI.
Firmar parcerias com outras secretarias municipais: Saúde, Esportes e
Assistência Social, para apoio ao projeto com disponibilização de funcionários para o
bom andamento.
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Art. 4º. O Poder Executivo Municipal promoverá competições oficiais de xadrez
anualmente, com a participação sempre que possível de alunos da rede pública
municipal de ensino pertencentes aos da região.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal responsável pela capacitação dos servidores
e professores que farão a instrução no aprendizado do xadrez bem como fazer a
inclusão dentro da grade escolar das escolas do município.
Art. 6º. Esta Lei será regulamentada no que couber no prazo máximo de 60 dias
contados da sua publicação.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alvorada de Minas/MG, 30 de junho de 2022.
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