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Concede o Título De Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Jorge de Amorim Campos, o popular
“Jorginho”.

    

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe
o Art. 26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Jorge de Amorim
Campos.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

 

O senhor Jorge de Amorim Campos, popularmente conhecido como “Jorginho”, nasceu na
cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1964.

O homenageado é oriundo do bairro carioca de Guadalupe, onde jogava futebol desde cedo.
Foi revelado nas divisões de base do América do RJ, e foi contratado em 1984 pelo
Flamengo. Rapidamente, Jorginho se transformou no lateral-direito titular do time
Rubro-Negro, onde teve muito destaque.

Jorginho vestiu a camisa rubro-negra durante cinco anos e, nesse período, contribuiu para a
conquista de importantes títulos, como o Campeonato Carioca de 1986, além do campeonato
brasileiro de 1987.
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Na Seleção Brasileira, Jorginho começou sua história pela Seleção Olímpica, quando atuou
em 25 jogos entre 1983 e 1988. Conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-americanos
de 1983, os Torneios Pré-Olímpicos de 1984 e 1987 e a medalha de prata nos Jogos
Olímpicos de Seul. Neste período, também participou da importante conquista do
Campeonato Mundial Sub-20 em 1983.

Já pela Seleção principal, Jorginho realizou 89 partidas entre 1987 e 1995, tendo participado
das conquistas da Copa América de 1989 e da Copa do Mundo de 1994.

Jorginho tem uma carreira vitoriosa como treinador, vindo a assumir o comando da equipe do
Cuiabá Esporte Clube no dia 03 de junho do presente ano, onde manteve o “Dourado” na
série A do Campeonato Brasileiro, além de conseguir uma vaga para a Copa Sul-americana.

O destaque nacional do “Dourado Cuiabano” é motivo de orgulho não só para a capital, como
para todo o estado de Mato Grosso, e o importante serviço prestado pelo homenageado foi
de extrema importância para que esse destaque acontecesse.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser o senhor Jorge de Amorim Campos (Jorginho),
merecedor de tal honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais
Pares com assento nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Dezembro de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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