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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, nos termos do inciso XVI do art. 173 do
Regimento Interno, seja enviada Moção de Congratulação ao atleta e servidor desta
Casa de Leis ÊNIO MARCELO BUZANELLI, pelo recebimento do prêmio de campeão
Sul Americano de Jiu-Jitsu, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo CBJJD, na Faixa Marrom, realizado nos dias 13 e 14 de abril, do corrente ano, nesta
Capital.
A Moção deverá ser encaminhada com os seguintes termos:
"A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, unânime na interpretação
e manifestação da expressão de reconhecimento, encaminha Moção de Congratulação
ao atleta e servidor desta Casa de Leis ÊNIO MARCELO BUZANELLI, pelo
recebimento do prêmio de campeão Sul Americano de Jiu-Jitsu, pela Confederação
Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo - CBJJD, na Faixa Marrom, realizado nos dias 13 e
14 de abril, do corrente ano, nesta Capital.
Ênio Marcelo Buzanelli é graduado em Tecnologia de Redes de Computadores e PósGraduado em Redes de Computadores e Plataformas Distribuídas, e desempenha um
excelente trabalho como servidor nesta Assembleia Legislativa, junto à Gerência de
Informática.
Como atleta, participa de campeonatos na modalidade Jiu-Jitsu desde o ano de 2014,
ocasião em que já foi Campeão Estadual pela Super Liga de Mato Grosso do Sul, e na
Seletiva para o Mundial pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, na faixa
azul. No ano de 2015, manteve os títulos de Campeão Estadual e na Seletiva para o
Mundial, também na faixa azul.
Em 2016, durante a seletiva para o Mundial de Jiu-Jitsu, garantiu o terceiro lugar na
faixa roxa, considerada uma das faixas mais difíceis e complicadas dentro da trajetória
do Jiu-Jitsu. Afinal, o atleta não é mais iniciante, mas também não é mestre da arte
suave. E por isso é a faixa onde o atleta mais aprende e mais se desenvolve.
Já em 2018, foi Campeão Brasileiro na modalidade, com a faixa marrom e, neste ano,
conquistou o Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu, também na faixa marrom, pela
CBJJD.
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Diante do exposto, e considerando a grande relevância em termos um cidadão tão bem
representando o Estado nesta modalidade esportiva, ao receber inúmeros prêmios e
medalhas, conclamo os nobres Pares desta Casa de Leis a parabenizar o atleta e
servidor Ênio Marcelo Buzanelli."

Plenário Deputado Júlio Maia, 16 de abril de 2019.
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