
 
REQUERIMENTO Nº 1523, DE 2021 

 

Requeiro, nos termos do inciso VIII do artigo 165 do Regimento Interno, 

que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações ao jovem 

atleta de jiu-jitsu e artes marciais mistas (MMA), Leonardo Novaes, do 

Guarujá/SP.  

  

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao 

homenageado na Rua Joana de Jesus Santos, 473-B, Jardim Progresso, 

Guarujá/SP. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na data de 8 de julho deste ano, o parlamentar subscritor, em 

cumprimento de agenda município de Guarujá-SP, conheceu uma carismática 

personalidade local: o jovem de 20 anos de idade, Leonardo Novaes, atleta de 

jiu-jitsu e artes marciais mistas (MMA). 

 

Talentoso atleta, detentor de diversas medalhas e títulos nacionais e 

internacionais, Leonardo sempre teve o sonho de viver do esporte. Porém, 

pobre e oriundo da periferia local, desde novo compreendeu a dura e adversa 

realidade do contexto em que estava inserido e que seu sonho somente seria 

concretizado com grande emprego de esforço e dedicação. 

 

Leonardo vivenciou na pele os perigos e agruras de más escolhas  e foi, 

literalmente, salvo pela prática do jiu-jitsu, esporte pelo qual se apaixonou 

rapidamente. 

 

 E, mesmo em meio a tantos exemplos ruins que, infelizmente são 

encontrados aos montes por todos os cantos do país – crianças e adolescentes 

promissores que acabam optando pelo caminho errado do crime e do uso de 

drogas, que a princípio parece ser mais “fácil” e com retornos mais benéficos, 



 

mas que em longo prazo, destinam milhares de vidas à destruição através do 

submundo das drogas e do crime, encontrou sua vida em uma encruzilhada e, 

felizmente, acabou optando pelo caminho vitorioso do esporte. 

 

E, então, para poder continuar conquistando seus sonhos e participar de 

campeonatos internacionais de jiu-jitsu, teve a ideia de vender balas e doces 

em um semáforo movimentado da cidade, intento que o tornou conhecido pelos 

moradores locais que, rotineiramente, o veem vestindo  kimono, com uma caixa 

de balas nas mãos e um sorriso de satisfação. 

 

Diante desta singular e vitoriosa história de um jovem que trilhará um 

caminho de sucesso, honradez e dignidade, é o presente voto de 

congratulações.  

 

Sala das Sessões, em 06/10/2021. 

a) Douglas Garcia 


