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Os vereadores gITBACRITOREA no uso de suas
prerrogativas parlatoêntârês, etc.;

PROPÕEM a Mesa, ouvido o colendo plenário, satisfeitas as
formalidades regimentais, a presente MOçÃO DE CONGRATITLAçÃO a ngUfnO
FEMININA DE XADREZ da EstâLncia Turística de Santa Fé do Sul, pela brilhante
participaçáo e por ter alcançado a terceira colocaçáo geral na 82" ediçáo dos Jogos
Abertos do interior realizado na cidade de São Carlos-SP entre os dias 15 a 18 de
Novembro de 2O18.

As partidas de XADREZ foram realizadas no CentÍo de Convenções do Hotel
Nacional Inn na cidade de Sáo Carlos-SP. Esta ediçáo dos jogos abertos reuniu
aproximadamente 700 atletas sendo 32O no feminino e 376 no masculino, de 87
cidades das 2I7 que participarn dos Jogos.

_ O xadrez é um jogo de tabuleiro, sendo também considerado como esporte.
E disputado entre doisjogadores, utilizando-se de um tabuleiro e 16 peças, sendo
representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e uma rainha. O xadrez é
um jogo de tabuleiro, de caráter competitivo, disputado entre dois participantes.

O ambiente de disputa é uma mistura de três situações: silêncio,
concentração e paciência. É justamente por causa dessa atmosfera rigorosa que o
Xadrez atrai, em grande escala, competidores que têm predileção pelas ciências
exatas como a Matemáüca, a Física e a Engenharia, embora haja, também, adeptos
da modalidade que se movimentam por outras áreas do conhecimento.

Nas palawas de Siegberg Tarrash, um dos mais fortes enxadristas do flm
do século XIX e início do século XX certa vez relatou que "O Xadrez como o amor
e a música tem o poder de fazer felizes as pessoas".

Para o Município de Santa Fé do Sul esta conquista é de extrema relevância,
uma vez que enaltece a qualidade de nossos atletas e exalta esta modalidade que
é fruto de ciência e de muito estudo. Essas atletas entram para nossa história e
abrem uma nova época paÍa a prática do Xadrez em nossa Estância Turística.

A Equipe feminina de Santa Fé do Sul está em formaçáo e iniciou seus
treinamentos no início de 2018, sendo apoiada pela Secretaria de Esportes do
Município e também pelo empresário Nelson Lanches, uma vez que muitos treinos
são realizados nas dependências de sua lanchonete. A equipe participou também
neste aÍro dos Jogos Regionais em Votuporanga e também foi condecorada com a
medalha de Bronze.

Assim sendo, neste ato representando o Poder Legislativo, verdadeiro
signatáLrio dos anseios democráticos da sociedade, reconhecemos e congratulamos
a EQUIPE FEMININA DE XADREZ de Santa Fé do Sul, na pessoa das atletas:
R.ENATA OLIVEIRA YAMAGUCHI, ROSEMARIE KI'MAYAMA, BARBARA ALINE
SCHOLL, NATIIALIA SILVA ESTE\IES, MICELLYNÂ LIMA DA SILVA E CAMILLE
ANGÉLICA RIBEIRO NOVAIS, dOS IéCNiCOS: VAGNER CARLOS DOS SANTOS C
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Éppn xon e,sHI KIrMÂYAMA e do secretário de Esporte HENRIQITE ALSSUT'FI,
representando toda equipe da Secretaria de Esportes, parabenizando-os pela
inesümável contribuiçáo prestada a nossa comunidade.

Que cópia desta singela, porém sincera e justa homenagem seja endereçada
a todos homenageados, com todos os encômios desta edilidade, com votos de
sucesso e ía certeza de que muitas outras vitórias estarão por viÍ.

Sala das Sessões Dr. Joáo Alfredo do Amaral Ribeiro,
21 de novembro de 2O18
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