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SENHOR PRESIDENTE: 

 

  O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, que após ouvido o douto Plenário e se aprovado, esta Casa: 

  Encaminhe VOTOS DE CONGRATULAÇÕES, com a entrega de 

DIPLOMA, homenageando o SD ALEX DOS SANTOS DIAS, lotado na EsFES 

Osório, em razão do recebimento da medalha de Prata no Campeonato Mundial da 

Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que ocorreu nos dias 24 a 28 de novembro de 

2021, em São Paulo, onde o nosso atleta sagrou-se Vice-campeão mundial de Jiu-Jitsu. 

Segundo reportagem publicada no site Litoral na Rede
1
, o soldado pratica Jiu-

Jitsu há 15 anos e é instrutor de defesa pessoal da Brigada Militar nos cursos de 

formação de soldados, sargentos e de tenentes. Segundo declaração do atleta, “ela 

é muito importante, pois representa não só a evolução na arte marcial, mas 

também a superação diante a tantas adversidades que nós temos no dia a dia para 

o treinamento e para ir para uma competição contra atletas que muitas vezes 

vivem só para o Jiu-jitsu. Ela representa o equilíbrio emocional a nossa evolução 

como ser humano.” 

Alex se preparou intensamente durante três meses para a competição. Ele 

já conquistou diversas medalhas nos campeonatos Gaúcho, Brasileiro, Sul 

Brasileiro e Sul Americano, foi dessa vez, vice-campeão em um dos campeonatos 

de artes marciais mais importantes do País contra 22 competidores de sua 

categoria. 

Segundo a Brigada Militar, o desenvolvimento de outras potencialidades 

além da função de policial militar traz um retorno positivo, tanto para a 

defesa pessoal em que o Soldado Alex é instrutor como para o nome da 

Brigada Militar.  

                                                 
1
 Encontrada em https://litoralnarede.com.br/policial-militar-de-osorio-e-vice-campeao-em-campeonato-mundial-de-jiu-

jitsu/. Acesso em 03 Dez 2021. 

https://litoralnarede.com.br/policial-militar-de-osorio-e-vice-campeao-em-campeonato-mundial-de-jiu-jitsu/
https://litoralnarede.com.br/policial-militar-de-osorio-e-vice-campeao-em-campeonato-mundial-de-jiu-jitsu/
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Esta Casa Legislativa, por uma questão de justiça, em consonância com o apoio 

incondicional aos integrantes da área da Segurança Pública que atuam em nosso 

município, presta esta singela homenagem ao atleta SD ALEX DOS SANTOS DIAS,  

pela conquista alcançada, desejando que continue sua trajetória esportiva, contribuindo 

para com sua Corporação, inspirando outras pessoas a seguirem seu exemplo e 

divulgando o nome do nosso município, por conta de sua aptidão. 
                                                                  

Sala de Sessões, 03 de Dezembro de 2021 

 

 

ED DA SILVA MORAES 

Vereador MDB 


