
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0068/2018.                                 Em, 29 de outubro de 2018. 
 

OUTORGA AO SR. LEONARDO DE ABREU, A 
MEDALHA DE MÉRITO DESPORTIVO JEDIHEL 
DUARTE DE AZEVEDO.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica outorgada ao Sr. Leonardo de Abreu a Medalha de Mérito Desportivo 

Jedihel Duarte de Azevedo, instituída pela Resolução nº 889, de 25 de outubro de 2005.  
 
Art. 2º - A entrega da Comenda a que se refere o Artigo 1º será no transcurso da Sessão 

Solene alusiva aos 403º anos de Aniversário de Fundação do Município de Cabo Frio. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, em 29 de outubro de 2018. 

 
 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO  
Presidente  

 
LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO 

1º Secretário 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO  
2ª Secretária  

 
JUSTIFICATIVA: 

Leonardo de Abreu, 41 anos, mais conhecido como Bileo, nascido na cidade do Rio de 
Janeiro em 1977, onde morou e estudou até 1986. Em 1991 Bileo se mudou para cidade de 
São Lourenço no Sul de Minas Gerais, cidade onde foi morar após a separação de seus pais. 
Lá ele iniciou-se no esporte, se tornando jogador de futebol amador na escolinha do São 
Lourenço futebol Clube atendendo o desejo de seu Pai Albino Souza de Abreu, que com o 
tempo desistiu desse sonho de ter um filho jogador. 

Bileo ao sair do futebol, descobriu um novo esporte o Bicicloss, onde veio praticar até 
depois de se mudar para Cabo Frio. 
Já morando em Cabo Frio, Bileo conheceu o Jiu-jitsu em 1997 e se tornou aluno do Mestre 

Mauro Bernardo, professor Responsável na época pela filial da equipe Carson Gracie Cabo 

Frio, treinou até mudar para equipe PitBull Jiu-jitsu em 1999 e em 2001 se tornou aluno do 

mestre Sid Jacintho, aonde treina e é responsável até os dias de hoje. A partir daí se tornou 

competidor, aonde coleciona títulos como Campeão Mundial, Bi Sul-americano, Tri 

Panamericano 12 vezes Campeão estadual, e muito mais... Bileo também fez 3 lutas de MMA 

profissional e se tornou praticante de Judô, aonde conquistou títulos estaduais. 
São mais de 300 títulos envolvidos entre eles o Argentina Open em 2014. 
Com sua evolução no jiu-jitsu e judô como atleta, logo veio o desejo de ser professor de 

Jiu-jitsu, aonde começou a dar aulas na faixa roxa de jiu-jitsu. Com as graduações seguintes, 
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Bileo começou um trabalho social na igreja Bola de Neve onde foi o pioneiro com esse tipo 
de trabalho, logo após veio fazer parte do projeto municipal novo Cidadão e na associação de 
moradores do bairro Guarani em Cabo Frio. Logo depois veio se tornar um dos técnicos da 
seleção de jiu-jitsu Cabo-friense e organizador do primeiro Campeonato Municipal de jiu-
jitsu. 

Com a mudança de prefeito, Leonardo Bileo foi nomeado Diretor de Artes Márcias do 
projeto Crescendo com Esporte, e teve a oportunidade de se envolver com outras lutas e 
categorias do esporte. 

Em 2013 Bileo levou 10 atletas entre 11 e 16 anos para lutar o mundial profissional em 
Abu Dabi nos Emirados Árabes. 

Logo em seguida, se tornou professor voluntário na APAE de Cabo Frio, chegou a levar 
um atleta especial para fazer uma luta no Mundial de Jiu-jitsu em 2014. Participou de cursos 
de especialização para trabalhar com crianças portadoras de Síndrome de down, Paralisia 
cerebral e Autista pela Special Olympic. 

Bileo assumiu por 3 anos um projeto no 25 Batalhão Da PM por onde ficou 3 anos como 
voluntario. 

Hoje em dia, Bileo e professor do clube Tamoyo e do colégio Sagrado Coração de Jesus, 
faixa Preta 3º Grau de Jiu-jitsu, Faixa Marrom de Judô, onde seu envolvimento e muito 
importante. 

Hoje com 21 anos de jiu-jitsu, sendo 12 só de faixa preta, busca cada vez mais estudar e 
trabalhar com jiu-jitsu nas escolas de Cabo Frio. 

Atualmente cidadão Cabo-friense, professor de Jiu-jitsu e atleta e Delegado da 
Federação de Jiu-jitsu do Estado do Rio de Janeiro. 
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