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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nt)asV2021

"Concede a Comenda Orgulho de Roraima ao

Atleta de Jiu-Jitsu, Enzo Botinelly Rodrigues,

e da outras provid6ncias'

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA,
no uso de suas atribuig6es legais, Caz saber que o Plenfrio aprovou e ela promulga o seguinte

Decreto Legislativo:

Art. lo. E concedido a Comenda de Orgulho de Roraima ao Atleta de Jiu-Jitsu, Enzo Botinelly
Rodrigues.

Art. 2'. A Mesa Diretora adotarf as provid6ncias necessfrias a realizagao de Sessio para ;
entrega da comenda constants do presents instrumento nornlativo. g

Art. 3'. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicagao.

Palfcio Antonio Augusto Martins, 25 de agosto de 2021
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JUSTIFICATIVA

Enzo Botinelly Rodriguez, que comegou a competir com apenas 06 anos de idade, 6

detentor de diversos titulos de Jiu-Jitsu em seu curricula, sham des regionais, nacionais e

intemacionais. Com o passar dos anos, sempre manteve o ritmo, demonstrando uma grande

evolugao.

Hoje, com 15 anos de idade, segue com resultados expressivos, mantendo sua

invencibilidade por quash dez anos.

Estreando na faixa azul de Jiu-Jitsu, sagrou-se Tricampeao Sul-Americano pda IBJJF

(International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu

2021, ocorrido no Rio de Janeiro, vencendo tr6s advershios em sua categoria meio-pesado, da

Classe Juvenil 1 . A faixa azul representa a seguranga e certeza de que Enzo este seguindo pelo

caminho certo, aprimorando suns habilidades e se superando a dada dia.

Nos Qltimos anos, Enzo Botinelly subiu no lugar mais alto do p6dio dos principais

eventos do pals e do mundo, carregando diversos trtulos para nosso Estado e acredita que este 6
s6 o comego de sua caminhada.

A16m do titulo de Tricampeao Sul-Americano (2018, 2019 e 2021) ocorrido no Rio de

Janeiro, o atleta 6 bicampeao brasileiro do Campeonato Brasileiro (2018 e 2019), ocorrido em

Sio Paulo, 6 tricampeao do Campeonato Pan-Americano Kids, na Calif6mia - EUA (2014,
201 8 e 2019), 6 ainda Hexacampeao Roraimense e possui os titulos do Mundial Professional de

Abu Dhabi(2017) e do ]nternationa] Kids (20] 8), em Las Vegas, Nevada EUA.

Desta forma, diante da importancia destes feitos, buscando valorizar nosso atleta, que

com muito empenho e dedicagao levi o Home do nosso Estado ao lugar mais alto do p6dio e

como forma de homenagea-lo, que venho propor esta condecoragao.

Palfcio Antonio Augusto Martins, 25 de agosto de 2021
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