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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.° 015/19 de 1° de agosto de 
2019. 

Outorga titulo de cidadão brejo-
santense ao Professor Alexandre 
Nunes Amorim. 

O Vereador que esta subscreve, embasado no Regimento Interno 
desta Casa Legislativa, encaminha para apreciação do Plenário o 
seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Art. 10. Fica outorgado o título de Cidadão de Brejo Santo ao Professor 
Alexandre Nunes Amorim, por relevantes serviços prestados em prol do 
desenvolvimento do nosso município, em especial na área esportiva. 

Art. 20. O homenageado é filho natural da cidade de Caraguatatuba - SP. 

Art. 30. Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
aprovação. 

Plenário da Câmara Municipal de Brejo Santo - CE, em 05 de agosto de 
2019. 

Rômulo ufino Alves Figueiredo 
Vereador 
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ALEXANDRE NUNES DE AMORIM 

Nasceu em 31 de janeiro de 1981, na cidade de Caraguatatuba Estado de São Paulo. 

filho do casal Messias Alexandre e Dioclecia Nunes (Dona Cleide), ambos 

brcjosantenses das redondezas do poço, rancharia e açude do Atalho. 

O casal manteve matrimonio no ano de 1980, sendo que naquele mesmo ano foram 

embora para o Estado de São Paulo, onde no Ano de 1981, nasceu Alexandre Amorim. 

Anos depois numa viagem de férias, Alexandre acabou ficando por mais tempo em 

Brejo Santo, onde estudou no colégio Padre Pedro no 5° ano do fundamental. Em 

seguida transferindo-se mais uma vez para a cidade de São Sebastião/SP e no ano de 

1993 começou a praticar o TAEKWONDO, influenciado pelo professor CARLOS 

EDUARDO, seu primeiro mestre. 

Com o mestre Carlos, Alexandre concluiu suas etapas de taekendista até chegar na 

graduação de faixa preta, tornando-se, portando, mestre nessa arte marcial. 

Já no ano de 1999 decidiu de vez vir morar em Brejo Santo e trabalhar na lavoura com 

seus pais, porem, o seu entusiasmo e espirito estava voltado para outros caminhos. o 

Taekwondo. E nesse ano inaugurou a primeira academia da cidade, num prédio 
pertencente ao seu pai na Rua João Lecena. Em seguida, mudou-se para o Brejo Santo 
União Clube onde por lá ficou uma temporada. 

Diante das dificuldades financeiras Alexandre prestou serviços no Forum local e mais 
uma vez voltou ao litoral paulista onde ficou mais um ano, retornando a Brejo Santo no 
ano seguinte onde foi trabalhar de vigilante num banco da cidade de Missão Velha. 
onde também montou uma academia. 

Em 2006 prestou o concurso da Policia Militar do Ceará e, em 2007 ingressou na 
corporação tendo que trabalhar por um tempo na capital cearense. 

Três anos mais tarde, isso no ano de 2011, transferido para cidade de Brejo Santo, 

instala de vez sua academia que por chamar tanta atenção, o município de Brejo Santo 

através da prefeitura acolheu o projeto de uma academia popular para pessoas de baixa 

renda, onde até hoje funciona no ginásio Wellingtão. 

Desta feita, na academia popular, surgiu o primeiro cearense a ser vice campeão 

brasileiro estudantil de Taekwondo nas olimpíadas escolares nacionais (Lucas Pereira). 

bem assim como vários atletas campeões das fases estaduais da mesma competição. 

Tanto na sua academia particular quanto na popular o berço de atletas que se destacam 

anualmente só aumenta. 

Nos últimos 5 anos sempre colocou um ou dois competidores para disputar vaga na 

seleção brasileira que é seu grande sonho. 



Um dos seus atletas José Conrado conquistou em 2018 um titulo nacional, a copa do 
Brasil disputada no Rio de Janeiro. Hoje José é o 2° Colocado no Ranking nacional, 
atrás apenas do medalhista olímpico Maicon Andrade. 

Anderson Filho ficou em terceiro lugar no campeonato brasileiro em Cuiabá/MT, em 

2018. 

É uma vasta coleção de títulos dos seus atletas desde a base até a faixa adulta que estão 

sempre em evidencia nas competições estaduais, regionais e nível Brasil. pela alta 

qualidade dos treinos, a metodologia empregada do Taekwondo tradicional e o respeito 
dispensado a tudo que o Alexandre representa como mestre e também sua trajetória 

quando atleta. 

De todas as competições de Taekwondo realizadas no cariri, a academia do mestre 

Alexandre sempre ficou em primeiro lugar. 

• 

e 
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Como atleta o mestre Alexandre foi vice campeão brasileiro em 2017, no Rio de 

Janeiro, campeão Cearense nos anos de 2011, 2013, 2013, 2014. Ainda em 2017 foi 

campeão Nordeste, em Recife/PE, em 2018 ficou em terceiro na mesma competição, 

idem para o ano de 2019. 

Como Policial Militar desde sua investidura no cargo, Alexandre sempre é sinônimo de 

destaque operacional. Em todas companhias que passou realizou expressivas prisões. 

Hoje trabalhando no pelotão de motos do BPRAIO é muito respeitado pelos seus pares 

e seu comando. 



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 
Rua: Manoel Leite de Moura, 1.011 - Fone (088) 3531.1010 - BREJO SANTO -CEARÁ. 

CNPJ 05.454.897/0001-47 E-mail: cmbrejosantoPqmail.com 

PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 
— CEARÁ. 

Referente Projeto de Decreto Legislativo no. 
015/2019 - outorga título de cidadão ao 
Professor Alexandre Nunes Amorim - natural 
de Caraguatatuba-SP. 

A Comissão de LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, após analisar a presente 

propositura, observou que a mesma encontra-se dentro da legalidade e resolveu 

emite Parecer favorável a aprovação. 

Sala das Comissões, em 21 de agosto de 2019. 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação: 

Francisco Amou Pinheiro Feijó 

Francisco de Sousa Braga 

Francisco Assis Araújo Filho 
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PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 
— CEARÁ. 

Referente Projeto de Lei no. 015/2019 - 
outorga titulo de cidadão ao Professor 
Alexandre Nunes Amorirn - natural de 
Caraguatatuba-SP. 

A Comissão de LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, após analisar a presente 

propositura, observou que a mesma encontra-se dentro da legalidade e resolveu 

emite Parecer favorável a aprovação. 

Sala das Comissões, em 21 de agosto de 2019. 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação: 

Fran o Amou Pin eiro Feijó 

Francisco e Sousa Braga 
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PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 

FOLHA DE VOTAÇÃO 

.sit Sessão Ordinária de  O /  0,3 /13 
  Sessão Ordinária de    / 

Proposição:  4pl2 29b Attlittp 4 
No. de discussão e votação: /divwe;4. 
Quorum exigido para aprovação:  

N°

NOMES SIM-NÃO ABSTENÇÃO AUSENTE 

' Vereadores ia 2a ia 2a ia 2a 

Anão Rufino 5 
Amou Pinheiro 5 
Carmem Martins

Chico Nobilino 5 
Edjânio 

João Batista 5 
Lurdinha — 

Naldo $ 
Ranilsinho 5-
Rômulo 5 
Tiquim Batista 

S 

Tutu 5 
Valmir Lucena 5 
Resultado (1.a votação) -  05  I  o el  /  4  . 
SIM VOTOS Nominal ( -X) 

NÃO VOTOS Simbólica ( ) 

ABST.  —  VOTOS 

Ausente(s):  

Resultado (2a votação) - 

SIM 

NÃO 

ABST. 

VOTOS 

VOTOS 

VOTOS 

10 Secretár o 

Nominal ( 

Simbólica ( 


